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Identidade visual
marca de cidade

O processo criativo para construção de sistemas de 
identidade visual para o design de marcas de cidades 
no estado de são paulo.
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Resumo

esta pesquisa procura iluminar um campo de tra-
balho específico da identidade visual que refere-se 
ao design de marcas, abordando uma atividade re-
lativamente nova no Brasil: os projetos de design de 
marcas para cidades. ao entender suas características 
criativas, procedimentos e o processo aos quais os de-
signers foram envolvidos, o presente trabalho traz a 
discussão para um ponto de vista que busca relacio-
nar os resultados das marcas, sua documentação em 
manuais e suas aplicações ao processo de desenvolvi-
mento em que foram geradas.

assim, percorreremos algumas marcas de cidades 
do estado de são paulo. usando como exemplo três 
marcas, relacionaremos o que foi de fato realizado e 
em que bases teóricas e práticas de pesquisa se fize-
ram. procuraremos conhecer, descrever e aprofundar 
nossos conhecimentos a este segmento profissional e 
suas peculiaridades.

Palavras-chave:  processo criativo, identidade visual, 
marca, cidade, manual de identidade.
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Abstract

this research seeks to illuminate one particular field 
of visual identity that refers to the design of brands, 
encompassing a relatively new activity in Brazil: the 
brand design projects for cities. By understanding 
their creative characteristics, procedures and the pro-
cess which the designers were involved, this current 
work bring the discussion to a point of view that seeks 
to relate the results of the brands, their documenta-
tion in manuals and their applications to the develop-
ment process in which they were generated.

therefore, we will travel on some brands of cities in 
the state of são paulo. using as example three cases, 
we will relate what was actually done and on what the-
oretical and practical research basis was done. We will 
try to know, describe and deepen our knowledge to 
this professional segment and its peculiarities.

Keywords:  creativity process, visual identity, Brand, 
city, identity manual.
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Introdução

a pesquisa que se apresenta contempla o estudo 
do processo de criação de marca para cidade, en-
quanto estratégia de afirmação de identidade e de 
promoção da imagem, destacando valores relaciona-
dos à cidade. seja esta partindo de uma solicitação de 
seus gestores, (prefeitura) ou por iniciativa particular, 
o que vem se constituindo como uma tendência cres-
cente em diferentes regiões. tendência essa, que não 
está restrita as cidades, mas que também contempla 
agremiações, bairros, estados e, até mesmo, países. 

a crescente atividade criadora de marcas tem suas 
peculiaridades, dada sua artificialidade como neces-
sidade humana, mas recorrente como ficção oriunda 
de uma real necessidade de representar mais do que 
é e sim uma ideia ou ideário do que se pretende ser. O 
sociólogo Bauman descreve e afirma isso claramente 
em seu livro “identidade” (2005, p.26)

A ideia de “identidade”, e particularmente de “identida-

de Nacional”, não foi “naturalmente” gestada e incubada 

na experiência humana, não emergiu destas experiência 

como um “fato de vida” auto-evidente. Essa ideia forçada 

a entrar na Lebenswelt de homens e mulheres moder-

nos - e chegou como uma ficção. Ela se solidificou num 

“fato”, num “dado”, precisamente porque tinha sido uma 

ficção, e graças a brecha dolorosamente sentida que se 

estendeu entre aquilo que essa ideia sugeria, insinuava 

ou impelia, e ao status quo ante (o estado de coisas que 

precede a intervenção humana, portanto inocente em re-

lação a esta). A ideia de “identidade” nasceu da crise de 

pertencimento e do esforço que esta desencadeou no 

sentido de transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e er-

guer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela 

ideia - recriar a realidade à semelhança da ideia.

Há diversos caminhos de pesquisa e níveis de dis-
cussão sobre a construção de uma identidade, sendo 
que no presente trabalho serão apreciadas as manifes-
tações construídas e disseminadas no âmbito visual. a 
área importante em discussão para este trabalho é a 
identidade visual, representada principalmente pelas 
marcas, constituída por diversos elementos gráficos 
que serão discutidos em sua documentação. 

ao ler atentamente a sequência de manchetes pu-
blicadas no portal globo.com/notícia, nos dias 19 e 27 
de setembro, no ano de 2012, percebe-se como o as-
sunto que trataremos neste projeto tem tomado pro-
porções que justificam esta investigação e pesquisa.
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“Prefeitura mexicana é alvo de críticas por logo ‘pare-

cida’ com a do Rio 2016

Novo prefeito de Huatabampo lança símbolo que com-

partilha diversos elementos e cores com a marca da 

próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Pouco menos de uma semana após tomar posse, o novo 

prefeito de Huatabampo já despertou a desconfiança 

dos 76 mil habitantes da pequena cidade, localizada no 

noroeste do México. A logomarca da administração que 

governará o município do estado de Sonora até 2015 

apresenta duas silhuetas humanas que se entrelaçam, nas 

cores verde e amarelo. Logo após a divulgação do emble-

ma, no último sábado, a imprensa mexicana constatou a 

semelhança com o símbolo dos Jogos Olímpicos do Rio 

2016 e deu início a uma onda de acusações de plágio.”

portal globo.com/notícia, as 18h49 do dia 19 de Setembro

“Prefeitura mexicana muda logo após polêmica; Rio 

2016 leva caso ao COI

Prefeito pede desculpas pela similaridade, mas novo 

símbolo segue parecido.

A prefeitura de Huatabampo, no México, após as criti-

cas levantadas, mudou a logo de sua administração e 

pediu desculpas após a polêmica em relação ao símbo-

lo, semelhante ao dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Como 

o comitê organizador tem área de atuação restrita ao 

território brasileiro, o caso foi informado ao Comitê 

Olímpico Internacional (COI), para que adote as medi-

das que julgue cabíveis.”

pode-se perceber que, em menos de 10 dias cor-
ridos, a prefeitura da cidade de Huatabampo no mé-
xico, acionou sua gerência de comunicação e refez 
a sua nova marca, após as críticas recebidas pela 
população e mídia especializada. dessa forma foi re-
solvido, assim, o impasse ocasionado pela suposta 
coincidência visual ocorrida com relação a marca das 
olimpíadas do rio de Janeiro que ocorrerá em 2016. 

ao entrevistar rômulo castilho, designer que já 
passou pela experiência em produzir uma marca 
para cidade, afirma que, um projeto de marca para 
cidade tem duração  entre seis meses e um ano, po-
dendo-se estender até dois anos em alguns casos. 
comparando as duas reportagens, percebe-se que 
em pouco tempo - oito dias - obteve-se um novo 
projeto de identidade visual. Qual seria a diferença 
entre o processo criativo do primeiro projeto e o se-
gundo que funcionou como uma resposta às críticas 
citadas na reportagem? Questões como esta fazem 
surgir algumas hipóteses sobre como os projetos de 
identidade visual para as cidades têm se desenvol-
vido e sido gerenciado; ao mesmo tempo em que 
a demanda (identidade para cidades) tem surgido 
com maior frequência dentro das prefeituras.

Fazendo uma investigação de janeiro de 2012 até 
o momento, em alguns portais de prefeituras na in-
ternet, não foi difícil encontrar notícias ou notas, so-
bre lançamento de novas marcas para cidade. Ora 
advinda de um pedido do próprio órgão gestor de 
comunicação da prefeitura, ora proposto esponta-

3 marca Huatabampo relançada 

após criticas retirada so site  www.

portalglobo.com

2 marca Olimpíadas rio 2016 reti-

rada so site  www.portalglobo.com

1 marca Huatabampo 1ª versão reti-

rada so site  www.portalglobo.com
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neamente por profissionais liberais da área de design 
e comunicação, neste caso, devido alguma ligação 
pessoal com a cidade.

ao destacar três manchetes retiradas dos sites das 
prefeituras e agentes de turismo, também podemos 
afirmar que o assunto tem obtido destaque em algu-
mas cidades do estado de são paulo, o que, mais uma 
vez, justifica o tema a ser desenvolvido nesta pesqui-
sa. nesse sentido, pretendemos contribuir para um 
maior entendimento do processo criativo e do desen-
volvimento prático para marcas de cidade do estado 
de são paulo.

janeiro, a nova marca da Prefeitura de Campinas, de-

senvolvida pela equipe de comunicação.” Figura 5.

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.

php?id=17103

“Assim como Amsterdã e Paris, Embú das Artes pas-

sa a adotar um sistema de identidade visual. O proje-

to ousado e inovador foi desenvolvido pelo designer 

Juan Paulo Pinto Rodriguez, 32, morador do municí-

pio e ex-servidor da Secretaria Municipal de Comu-

nicação Social, em seu trabalho de pós-graduação 

pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). A 

marca foi doada à Prefeitura e já está aprovada pela 

Câmara Municipal (Lei nº 2.647 de 7/1/2013). O slogan 

Melhor a cada dia, escolhido pelo prefeito Chico Brito 

e sua equipe, acompanha a imagem.“ Figura 6.

ht tp ://www.embudasar tes . sp .gov.br/e-gov/

noticia/?ver=5083

5 marca atual prefeitura de campinas

6 marca atual cidade 

de embu das artes

4 marca atual spturis

“Há tempos que a cidade de São Paulo buscava um 

símbolo para representar sua diversidade, sua iden-

tidade de fato. Então, em parceria com as agências 

de publicidade Propeg e LewLara e com o designer 

Rômulo Castilho, a SPTuris (São Paulo Turismo – em-

presa de turismo e eventos da cidade de São Paulo) 

venceu o desafio de traduzir graficamente o lado cria-

tivo e diverso da cidade e lançou a nova marca de São 

Paulo.“ Figura 4.

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/noticias/2577-

-cidade-de-sao-paulo-ganha-uma-nova-marca

“O secretário de Comunicação, Luiz Guilherme Fa-

brini, apresentou, na tarde desta segunda-feira, 7 de 

pensando sobre a identidade das cidades e seu pro-
cesso criativo no Brasil, percebemos que algumas mar-
cas de cidade produzidas recentemente têm colocado 
em questão a qualidade e eficácia que estes projetos 
apresentam como solução. O que mais uma vez, refor-
ça a necessidade de entendimento do  processo criati-
vo no projetar da identidade visual para cidade, ponto 
fundamental a ser discutido nessa pesquisa acadêmica.
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a tarefa de desenvolver uma identidade visual, par-
tindo de um objetivo - seja ele uma ideia, produto ou 
até mesmo uma corporação - pode se mostrar difícil.  
O designer responsável deve passar por um proces-
so intenso de levantamento de dados para, posterior-
mente, organizá-los, com o objetivo de construir um 
compendio de necessidades e referências, que norte-
arão o desenvolvimento de um partido a ser seguido. 
para, então, iniciar o processo criativo até chegar em 
uma ou até mais propostas como partido projetual de 
imagem para sistematizá-las em códigos visuais, ou 
seja, em um projeto de identidade visual.  

atuando como designer no mercado brasileiro, o pes-
quisador já esta envolvido na temática geral da pesquisa 
há aproximadamente 25 anos, tendo em toda sua tra-
jetória profissional participado de diversos projetos de 
identidade visual para empresas de diferentes segmen-
tos e setores da sociedade. também teve oportunidade 
de participar em projetos acadêmicos de comunicação 
visual, desenvolvendo a criação de marcas e seus siste-
mas de identidade visual durante docência em aulas re-
gulares dos cursos de design das instituições de ensino 
universidade presbiteriana mackenzie, centro universi-
tário Belas artes e centro universitário senac-sp. 

O pesquisador, ainda, participou como orientador e 
examinador em projetos de identidade com ênfase na 
criação de marcas de cidade, juntamente com a pro-
fa. dra. andréa de sousa almeida e tem desenvolvido, 
com seus alunos no curso de design da universida-
de presbiteriana mackenzie, um projeto que tangên-

cia essa área de conhecimento, promovendo obser-
vação e discussão da ação projetual e atividades em 
artes aplicadas a identidade visual. e, também, teve 
a oportunidade de integrar bancas examinadoras de 
conclusão de curso, em que os temas foram projetos 
de marca de cidade. entre eles, um foi implementado 
de forma segmentada pela prefeitura de são paulo, 
sendo, atualmente, a marca vigente da secretaria de 
turismo da cidade. 

O fato leva a pesquisa a investigar como estão sen-
do criadas e implantadas marcas para cidades e qual 
o procedimento e etapas desse  processo criativo, o 
designer pode e vai vivenciar para que o projeto possa 
se desenvolver. segundo Juliana carrasco, assessora 
de relações externas e suporte ao turismo da sptu-
ris, hoje está em evidência, na maioria das grandes ca-
pitais e secretarias ligadas ao governo, a intenção de 
marcar, ou seja, de criar uma imagem de cidade rele-
vante para que não só a cidade em si, mas também a 
sua administração seja.

São Paulo recebeu o prêmio Travelers’ Choice Desti-

nos do site TripAdvisor®. O anúncio oficial da posição 

de São Paulo foi feita na última terça feira (08/04). Em 

sua sexta edição, a premiação reconhece cerca de 500 

destinos em 40 países. A cidade de São Paulo ficou em 

primeiro lugar entre os destinos do Brasil e terceiro da 

América do Sul.

A São Paulo Turismo acredita que um posicionamento 

sólido e consistente, em conjunto com a ampla promo-
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ção do destino e disseminação de sua marca, foram es-

senciais para que a cidade atingisse este nível de reco-

nhecimento.

Trecho retirado da entrevista com Juliana Carrasco As-

sessora de Relações Externas e Suporte ao Turismo da 

SPTuris secretaria de turismo da Cidade de São Paulo.

Observa-se em algumas marcas de cidade nacio-
nais similaridades, por vezes cromáticas ou, em outros 
casos, na linguagem visual e ou sua composição. O 
que nos faz questionar: como estes projetos podem 
ter sido elaborados? de que forma foram levantados 
os dados iniciais? para ser criada uma marca de cida-
de, qual a profundidade da pesquisa e que parâmetros 
ela deve ser feita? para contemplar suas necessidades 
como projeto de identidade de cidade, que necessida-
des deverão tentar suprir? 

Os exemplos dos questionamentos citados servirão 
de indícios para compor entrevistas e novos estudos 
de caso e, para isso, o recorte teórico, determinado 
por um período, é de suma importância para o desen-
volvimento desta pesquisa.

Quanto tempo é necessário para se desenvolver 
uma identidade visual de cidade?

Quais são os dados mais relevantes a serem levanta-
dos para o desenvolvimento de uma nova identidade?

estas perguntas serão utilizadas para iniciar a pes-
quisa e indicar os principais pontos que serão abor-
dados nas análises semânticas e entrevistas com pro-
fissionais, que possuem em seu portfólio marcas de 

cidade e que vivenciaram esta experiência, podendo 
contribuir a pesquisa com novas observações. 

cabe observar que o desenvolvimento desta inves-
tigação se deu no âmbito do projeto de pesquisa: prá-
ticas de projeto de arquitetas, arquitetos e Designers 
- análise dos instrumentos de prática projetual e pos-
síveis empregos, de forma direta ou não - na pesquisa 
acadêmica stricto sensu, liderado pela profa. dra. ana 
gabriela godinho lima e financiado pelo Fundo ma-
ckenzie de pesquisa, mackpesquisa.

a atenção que vários países têm dispensado ao 
tema da identidade visual da cidade foi notada por 
paulo vischi, diretor de estratégia de marca da empre-
sa Be Consulting, em artigo originalmente publicado 
no jornal gazeta mercantil, em 08/10/2008, em que 
observa que não se trata apenas de uma imagem, lo-
gotipo ou marca para usos comerciais, mas, de fato, 
uma marca que expressa e traduz a identidade conti-
da na cultura local, tornando mais eficaz sua comuni-
cação para turistas e também seus habitantes:

Hoje as cidades têm participado de um fenômeno bastan-

te interessante do ponto de vista da comunicação visual: 

a criação e propagação de marcas de cidade, país e gran-

des eventos, juntamente com um sistema de identidade 

visual completo que gera uma forte percepção para diver-

sos setores econômicos e sociais. (VISCHI,  2008, p. 23)

O tema discutido, “Place branding”, termo inglês 
que define marca de cidade, utilizado no artigo, tem 
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por natureza alta complexidade, afirma vischi (2008). 
sendo assim, esta pesquisa documentará e analisará 
três estudos de caso de marca de cidade, datados en-
tre 2002 a 2013, dentro do estado de são paulo. tendo 
em seu objeto de estudo fenomenológico, a constru-
ção da identidade visual e seu processo de pesquisa, 
o desenvolvimento criativo e implantação do sistema 
em diversos suportes e maneiras de aplicação pela 
própria cidade, seus equipamentos e mobiliário urbano.

para entender melhor o processo criativo da criação 
de uma identidade visual, desvendaremos quais os fa-
tores e características existentes na prática de desig-
ners, arquitetos e artistas para construir esta possível 
imagem representativa da cidade, não só em sua pai-
sagem, mas também em seu conceito simbólico.

Segundo Costa (2008, p.23), algumas marcas de cida-

de têm tido ótima utilização em setores como turismo, 

agribusiness e exportação de produtos, enaltecendo 

também questões relevantes para seu povo, potencia-

lizando o ato de identificar-se com sua própria cultura, 

ele também reforça a importância de uma marca e seu 

sistema de identidade visual, pois uma ”marca não é so-

mente uma estampa e sim um ato de batismo”

a pesquisa pretende descrever algumas das meto-
dologias mais utilizadas na construção deste tipo de 
projeto. levantar, identificar e ordenar como se dá o 
processo criativo e seu sistema de identidade visual 
para cidades brasileiras. especificamente, cidades si-

tuadas no estado de são paulo, que desenvolveram 
suas marcas durante o período entre 2002 e 2013.

O objetivo geral desta pesquisa é ampliar o conhe-
cimento e refletir sobre os processos de criação em 
comunicação visual e sistemas de identidade visuais. 
em especial, os processos de criação de identidade vi-
sual para cidades e, mais intrinsecamente, suas marcas 
de cidade, que englobam grandes eventos, aconteci-
mentos populares, monumentos, patrimônio histórico 
e manifestações culturais. além de outras ações que 
podem-se descobrir serem relevantes para consolidar 
um projeto de design de marca de cidade, como uma 
possibilidade de manifestação, por meio da análise de 
práticas realizadas e implantadas por designers que já 
tiveram esta experiência profissional.

Já o objetivo específico deste estudo aconteceu de 
maneira analítica e em etapas em que, primeiramente, re-
cortou-se o objeto de estudo para marcas realizadas para 
algumas cidades do estado de são paulo, onde foram 
entrevistados os profissionais que estiveram  envolvidos 
nestes projetos escolhidos.

em um segundo momento, descrevemos os proce-
dimentos e processos de pesquisa que auxiliaram no 
desenvolvimento dos projetos para as três marcas de 
cidade citadas e analisadas e também todo o proces-
so de execução. verificamos e classificamos os ma-
nuais de identidade produzidos e o que abordaram 
como documento de utilização de implantação e suas 
aplicações. também, investigamos quanto os procedi-
mentos utilizados para levantamento de dados e suas 
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metodologias foram determinantes para as respostas 
gráficas que surgiram em cada projeto.

Referencial teórico

alguns dos livros que utilizaremos nesta pesquisa 
são relacionados à imagem, construção de marcas e 
suas relações simbólicas. Outros tratarão das percep-
ções que um indivíduo pode ter e sentir em relação 
a cidade e sua identidade cultural. nesse sentido, o 
livro “Design de identidade de marca” de alina Whe-
eler (2008), será importante para que formulemos as 
bases de análise de imagem e de construção da iden-
tidade, pois a autora descreve de forma disciplinar o 
processo para a criação e implementação eficaz de 
uma identidade de marca.

visto que analisaremos três marcas de cidades no 
estado de são paulo, esta questão metodológica será 
prioritária para dar suporte às melhores práticas a se-
rem adotadas, com o intuito de estudar e identificar 
aspectos relevantes destas práticas.

muitas atitudes são tomadas em prol da revitaliza-
ção da identidade de cidade, pois a maioria das pes-
soas relacionam-se com a cidade através da imagem. 
como afirma donis a. dondis (1991), esse fenômeno 
contemplativo acontece em momentos diversos, ao 
atravessar as ruas, ao ver um cartaz ou anúncio de 
revista, ou até mesmo ao avistar uma marca em um 
totem pela cidade. desta forma, são importantes os 
itens de identidade visual, que consistem em muitos 

casos, na formatação de determinadas imagens e um 
conjunto de sinais gráficos que venham representar 
visualmente uma ideia, empresa, produto ou persona-
lidade. como já dito por gilberto strunck em seu livro 
“como criar identidades visuais para marcas de suces-
so” (2001), estes feitos estarão ligados a cidade como 
sistema e sua integração de códigos visuais, cores e 
formas, usados como temáticas ajudarão os usuários 
da cidade a entenderem a conceituação de um projeto 
e marca de cidade. assim é possível perceber como a 
construção de uma marca de cidade perpassa por di-
versos elementos estruturantes, para traduzir a identi-
dade contida em sua cultura local.

do contexto do projeto de pesquisa “práticas de 
projeto...” ao qual esta investigacão está associada, 
destacam-se dois autores: Bryan lawson e nigel cross. 
para percebermos como os processos criativos estão 
presente em diferentes etapas de um projeto e tam-
bém por meio de diferentes formas de compreensão, 
utilizaremos os textos e reflexões do autor lawson 
em seu livro “como arquitetos e designers pensam” 
(2011). lawson explica em vários momentos de seu 
texto como é resolvido e em que momento é imple-
mentado um processo criativo. longe de servir como 
uma leitura normativa, o que se tem na verdade é uma 
organização do pensamento a respeito da criação en-
tre designers e arquitetos em várias etapas do projeto. 

ainda na questão do processo criativo, cross 
(2004) vem auxiliado muito o entendimento do proje-
tar em si. no seu livro “desenhante”, revela e adensa 
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a percepção sobre o ato criativo e o desenho.
O livro “identidade”, de Zygmunt Bauman (2005) 

também contribui para o entendimento das relações e 
da busca da identidade do indivíduo, auxiliando para 
a percepção da construção da identidade do ser hu-
mano de forma geral. seus textos serão relacionados 
com as teorias sobre marcas, seus desdobramentos e 
impactos nas cidades estudadas.

“a imagem da marca” de Joan costa (2008) é o 
livro que fundamenta e analisa o resultado da prática 
na construção de marcas. com uma abordagem bas-
tante atual sobre o universo das marcas e sua função 
simbólica, costa cria em sua metodologia de pesquisa 
uma ferramenta muito eficiente para analisar uma ti-
pologia de marca, ou seja, em que classificação criati-
va esta marca pode ser entendida.

dentro do universo das marcas mais um livro vem 
contribuir para o discurso e análises,” a marca pós 
moderna” de andréa simprini (2010), faz contraponto 
e muitas vezes reforça afirmações de costa (2008), 
construindo maior escopo de discussão sobre as mar-
cas em estudo de caso, principalmente na questão 
dos modelos ou como o próprio autor coloca, modeli-
zações da marca.

Outro livro para ser utilizado é do simon anholt, 
“Competitive identity” (2007). O autor revela pela 
sua pesquisa seis pontos fundamentais para contri-
buir com o levantamento de dados a serem utilizados 
pelos profissionais de imagem, quando construindo e 
projetando identidades especifícas para cidades.

Outra fonte de pesquisa que deve ser evidenciada 
é o “guia de construção de manual de identidade” 
de daniella munhoz, lançado pela editora 2ab (2011). 
nele a autora aborda todos os procedimentos e tó-
picos fundamentais para a construção de um manu-
al de identidade e fortalece a ideia de ser realmente 
uma ferramenta eficaz para implantação do projeto 
de marca.

mais autores aparecerão nesta pesquisa decorren-
tes de apuds, que poderão levar o pesquisador desta 
dissertação a rever e aprofundar novas visões sobre 
projetos de identidade visual para marcas de cidade.

Procedimentos

para que possamos entender como a comunicação 
visual e um projeto de design de identidade para uma 
marca de cidade são projetados, precisamos pensar 
no seu processo criativo e na maneira como designers 
e arquitetos pesquisaram e organizaram os dados para 
conceituar esta identidade visual.

a experiência e conhecimento desses profissionais 
também servirão como dado de análise, visando en-
tender como esta questão se relaciona com a metodo-
logia utilizada para o projeto. 

um viés de extrema importância para o desenvol-
vimento da pesquisa na área de identidade visual de 
cidades é o momento de cruzar dados, sejam eles co-
letados em campo, entrevistas, fotografias, vídeos e 
ou até mesmo objetos materiais históricos. esses da-
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dos serão respaldados e interpretados pelo conheci-
mento profissional e acadêmico construído ao longo de 
25 anos da formação e vivência do designer, autor da 
dissertação. O pesquisador criará uma espécie de teia 
relacional, dando ênfases a diferentes interpretações ao 
compêndio de informações levantadas, tópicos relevan-
tes do briefing e conceitos teorizados, apresentando um 
panorama vasto e complexo de validação de caminhos 
para o projeto, alguns convergentes e outros até mes-
mo antagônicos. configurando, assim, de maneira po-
sitiva uma ou mais visões sobre o partido projetual em 
questão. neste momento emerge a solução criativa ou 
insight que se desdobrará em uma ou mais estratégias. 
por fim, o resultado, por ventura, poderá ser um produto 
tangível ou intangível, mas de qualquer forma sempre 
terá um papel simbólico as pessoas. esta descrição rápi-
da e sucinta tem como base teórica o pensamento me-
todológico relatado por Wheeler (2008).

O aprendizado ou aperfeiçoamento para o designer 
esta relacionado intimamente ao  repertório e baga-
gem adquirida, segundo lawson:

“projetar é uma habilidade altamente complexa e sofis-

ticada, que deve ser levada como tal, e ser aprendida e 

praticada como atividades esportivas ou como dominar 

a um instrumento musical qualquer. Ao tratarmos da 

organização das informações de um projeto e de suas 

etapas de planejamento, cronogramas e outras premis-

sas, já se evidencia estar-se projetando. (2011, p. 25)

partindo dessa afirmação, percebemos que a pesquisa, 

de forma geral, refere-se ao levantamento de suspeitas e 
dados necessários para estruturar e checar o briefing já 
elaborado. sendo por vezes que, após este levantamento 
inicial, pode ser redefinido, de acordo com novas condi-
ções para o projeto, que funcionam como agentes limi-
tadores de criação. a partir disso, busca-se criar novas 
formas de enxergar o todo e novos caminhos possíveis, 
questionando, em alguns casos, o próprio objetivo pro-
posto pela questão inicial do problema. assim, como toda 
questão relacionada a identidade, que permeia questões 
universais como “quem sou? quem precisa saber? por 
que é preciso saber? como eles vão descobrir? como 
quero que eles respondam?”. sejam indivíduos, comuni-
dades, organizações e ou empresas, em busca de uma 
paleta sensorial de expressão, no caso visual, que parece 
ser infinita, na afirmação feita por Wheeler (2008, p. 10).

Os processos intuitivos empáticos e experimentais 
exigidos do profissional, não se prestam com muita 
facilidade a adoção de um método particular:

Para os muitos tipos de projetos que estamos conside-

rando, é importante não apenas ter competência técnica, 

como também uma avaliação estética bem desenvolvida. 

Espaço forma e linha, além de cor e textura, são as ver-

dadeiras ferramentas do oficio para o designer e o proje-

tista industrial ou ambiental.

O produto final desse tipo de projeto será sempre visível 

para o usuário, que pode também se mover dentro dele 

ou pegar o objeto projetado.  (LAWSON, 2011, p. 24)

na citação utilizada pretendemos enfatizar que o 
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usuário desta identidade terá uma experiência, a prin-
cípio visual, mas de uma forma ou de outra também 
terá uma relação sinestésica. Ou seja, as pessoas terão 
uma vivência, uma experiência, um sentir do projeto 
perpassado pela própria cidade.

para isso ser confrontado dentro da metodologia 
de construção da imagem da marca, utilizaremos a 
metodologia desenvolvida por simon anholt em seu 
livro “Competitive Identity” (2007). na obra o autor 
revela seis pontos fundamentais para o levantamen-
to de dados a serem utilizados pelos profissionais de 
imagem, são eles:
• Presença, observando a questão local e global da cidade;
• Lugar, fazendo-se perceber a geografia, arquitetura 
e aclimatação característica da cidade;
• Pré-requisitos, percebe-se a infra-estrutura no que 
tange a qualidade de vida das pessoas;
• Pulsação, este eixo trás a tona a vida cultura e o esti-
lo de vida da cidade;
• Pessoas, hospitalidade, diversidade cultural e étnica;
• Potencial, evidenciar a capacidade de geração de 
novos negócios de maneira abrangente;

com estes seis eixos pode-se gerar, na visão do au-
tor, uma resposta ou panorama que serve como norte 
na percepção dos profissionais envolvidos na tarefa 
de criação da identidade de marca de cidade.

para cada um destes pontos, uma série de novas 
questões serão levantadas e uma pesquisa de campo 
com pessoas, instituições e órgão culturais será rea-
lizada. Junto com a pesquisa, uma análise visual da 

cidade em questão, gerará um arcabouço de informa-
ções que serão utilizados para realizar uma abordagem 
critica das marcas tratadas como objeto de estudo, 
com o intuito de entender o quão eficiente foi a tradu-
ção destes valores levantados e a imagem concebida 
pelo designer em seu projeto de comunicação visual.

a comunicação visual é a criação de mensagens 
visuais para um público específico. possuidora de 
códigos relevantes a determinado público ou grupo, 
transmite uma mensagem de forma não verbal e es-
crita. É verdade que a escrita também é constituída 
de desenhos, formas repetidas que se transformaram 
em códigos, que podem ser lidas em grupo, forman-
do palavras que representam algo. mas, a questão que 
iremos abordar na pesquisa envolve a composição de 
elementos com o objetivo de traduzir alguns sentidos 
ao espectador de forma sistêmica e organizada, resul-
tando em uma imagem de marca, um dos elementos 
principais de formação de uma identidade visual.

segundo dondis (1991, p. 30):

”Na criação de mensagens visuais, o significado não se 

encontra apenas nos efeitos cumulativos da disposição 

dos elementos básicos, mas também no mecanismo per-

ceptivo universalmente compartilhado pelo organismo 

humano. Colocando em termos mais simples: criamos 

um design a partir de inúmeras cores e formas, texturas, 

tons e proporções relativas; relacionamos interativamen-

te esses elementos; temos em vista um significado. 
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O resultado é a composição, a intenção do artista, do 

fotógrafo ou do designer. É seu input. Ver é outro passo 

distinto da comunicação visual. É o processo de absor-

ver informação no interior do sistema nervoso através 

dos olhos, do sentido da visão. Esse processo e essa 

capacidade são compartilhados por todas as pessoas, 

em maior ou menor grau, tendo sua importância medi-

da em termos do significado compartilhado.” 

a autora deixa claro que a comunicação visual cria 
um impacto no entendimento da informação para 
cada usuário ou espectador. cabe ao designer saber 
trabalhar, de forma cada vez mais eficaz, com a sua 
percepção e intenção criativa. em resumo, o foco na 
solução projetual e não no método para solucioná-lo, 
exigirá do designer em cada trabalho diferentes ca-
minhos, determinados pelos diferentes parâmetros da 
sua pesquisa.

as marcas de cidade têm em sua criação determi-
nadas necessidades específicas, muitas vezes únicas 
que envolvem soluções absolutamente novas ainda 
não testadas e/ou usadas. O fato é que estes profis-
sionais sabem muito bem fazer, ou seja, realizar estas 
atividades com maestria. no entanto não têm ainda 
claro ou sentem muita dificuldade de como explicar 
muitas destas soluções gráficas que podem impactar 
no entendimento da mensagem, parecendo que este 
conhecimento tácito somente possa ser transmitido 
ou explicado acompanhado da representação visual 
típica da prática projetual.
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Capítulo 1 

Comunicação Visual e Identidade de Marca

inicialmente, precisamos esclarecer alguns termos 
que serão utilizados no contexto dessa pesquisa, as-
sim como as abordagens destes termos que estarão 
atribuídas na leitura de projetos de marcas de cidade, 
no caso do nosso recorte, cidades localizadas no esta-
do de são paulo.

“A identidade visual é o que singulariza visualmente um 

dado objeto; é o que diferencia dos demais por seus 

elementos visuais” (PEÓN, 2001, p. 11). 

identidade visual é um termo específico e técnico 
da área do design gráfico. normalmente é utilizado 
quando estamos projetando um sistema visual a partir 
da criação da marca e que, na maioria das vezes, resul-
ta em uma identidade de marca. Wheeler (2008) afir-
ma que as marcas falam para o coração e a mente das 
pessoas. ela usa o termo identidade de marca para se 
referir à imagem criada no projeto. Quando um pro-
jeto de identidade visual é dado fraco ou inexistente, 
ele não permite uma boa memorização da marca. um 
forte design de identidade de marca se fixa em nossas 
mentes e, sempre que o vemos, associamos à marca 
e empresa/instituição que esta sendo evidenciada e 
que, consequentemente, está transmitindo seus valo-
res. peón (2001, p. 11) complementa:

A imagem corporativa abarca tudo aquilo que, volun-

tariamente ou não, vai formando a posição da empresa 

na sua relação com o público: isto vai desde a forma 

como os seus funcionários lidam e se apresentam para 

os clientes até as estratégias de marketing assumidas, 

as campanhas publicitárias, a arquitetura, a decoração 

e a localização de seus pontos de venda ou serviço, a 

embalagem de seus produtos etc. Tudo isso vai forman-

do na mente do público uma determinada imagem, que 

pode ser positiva ou não para este público.

7 personalizando o bombom, com cores e logotipo na embalagem
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ao ver e ler as figuras 08 e 09, que apresentam duas 
marcas distintas, podemos, imediatamente, sentir e as-
sociar ideias. O primeiro exemplo da suástica pode pro-
porcionar lembranças ruins, mesmo para uma pessoa 
que não tenha vivido nesta época da história de nos-
sa sociedade. de maneira similar, é possível sentir uma 
sensação positiva ao ver a marca da fundação WWF 
(World Wild Foundation), já que remete à ideia de sal-
var a natureza. mesmo quando uma pessoa não tenha 
participado de um fato concreto e nada tenha aconteci-
do para que ela tenha sido protagonista de boas ações 
para com a natureza. 

tésica. assim quando vemos um pequeno fragmento do 
sistema da identidade, já nos lembramos e sentimos de 
forma integrada e associada a uma ou mais mensagens 
da marca. para Wheeler (2008, p. 17):

A ciência da percepção investiga como os indivíduos re-

conhecem e interpretam os estímulos sensoriais. O cé-

rebro reconhece e memoriza primeiramente as formas. 

As imagens visuais podem ser lembradas e reconheci-

das de forma direta, enquanto o significado das palavras 

tem que ser decodificado. A leitura não é necessária para 

identificar formas, porém a identificação é necessária 

para leitura. O cérebro reconhece formas distintas que 

fazem uma impressão mais rápida na memória. A cor 

vem em segundo lugar. A cor pode incitar uma emoção 

e evocar uma associação de marca. As cores diferencia-

doras devem ser escolhidas com muito cuidado, não só 

para construir uma consciência de marca mas também 

para expressar a diferenciação.[...] O cérebro leva mais 

tempo para processar a linguagem, assim o conteúdo 

vem em terceiro lugar, depois da forma e da cor. 

11 posto de gasolina Shell10 marca empresa Shell

9 marca World Wild Foundation8 selo nazista

percebemos na citação de peón (2001, p. 11) que é 
possível memorizar uma soma de atitudes da marca. 
todas as ações e formas de contato que temos com 
uma marca e sua detentora, seja uma empresa, país ou 
cidade, nos proporcionam uma percepção unificadora 
na mente, que ao ser acessada cria uma pré-opinião so-
bre tal. mais que isso, acontece uma assimilação sines-
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com o intuito de contextualizar os tópicos essen-
ciais discutidos neste trabalho, em especial no que 
se refere ao campo dos conhecimentos ligado à co-
municação visual traçaremos aqui um breve histórico, 
levantado para que possamos situar no tempo a lei-
tura e perceber o quanto este tema nos cerca. natu-
ralmente, não se trata de um levantamento histórico 
meticuloso, para isso seria necessário um trabalho que 
fugiria do foco desta dissertação, mas sim de destacar 
alguns marcos significativos para que posteriormente 
possamos compreender como algumas práticas e uti-
lizações das marcas tornaram-se claramente regras de 
uso comum entre povos antigos.

Breve histórico do nascimento das marcas 

“marcar sobre algum tipo de superfície de forma 
intencional” vem de encontro com o pensamento de 
costa (2008, p. 29) e resume de forma objetiva a ação 
inicial de que vamos tratar: a marca, o ato de marcar, 
identificar. ainda segundo costa (2008) quando ex-
plica sobre o nascimento das marcas, da a entender 
que estes primeiros intentos estão ligados de certa 
maneira à própria história da escrita.

“Com frequência associam-se as inscrições rúnicas dos sécu-

los III e IV a.C. com as marcas de identidade, em especial por 

suas formas geométricas estruturadas. Mas a runas não eram 

marcas autônomas, elas constituíram um alfabeto: eram sig-

nos e tinham o caráter discursivo das inscrições textuais. 

existem inúmeros estudos sobre runas, estranho 
sistema de signos. muitos deles especulativos, mas 
outros bastante sérios, que afirmam que as runas 
são provenientes da região de formação das tribos 
germânicas, revelada para outras partes do mundo, 
apenas alguns séculos mais tarde após a sua criação. 
O interessante é entender o seu repertório formal, 
parecido com os signos silábicos ibéricos utilizados 
4400 a.c. no sul da espanha e com os signos dos 
cortadores de pedra do egito e grécia minoica em 
Xv a.c., na ilha de creta, onde já faziam-se valer uma 
das funções mais importantes de uma marcação: a 
função indicativa.

Comparações etimológicas revelam os nomes de algumas 

runas. O estudo do antigo alfabeto rúnico germânico mos-

12 runas germânicas
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tra que esses nomes referem-se a um sistema de escrita 

pictórica primitiva, ainda reconhecível em sinais isolados 

(boi, homem, flecha etc.). (FRUTIGER, 2001, p. 106) 

a maior parte dos construtores egípcios marcavam 
sinais em suas pedras para as construções dos tem-
plos. estas marcações tinham claramente uma função 
técnica, pois eram na verdade sinais para identificar 
seu uso no trabalho, ajudando a posicionar e encaixar 
uma pedra nas outras. não tinham, neste momento, a 
intenção de comunicar a identidade do autor do tra-
balho, “Já por volta de 1300 e especialmente em 1400, 
os signos dos construtores ficaram mais bonitos e ca-
racterísticos”, reforça costa (2008, p. 32).

a ganhar símbolos e figuras próprias. muitas delas, de 
forma semelhante a um monograma, podem ser apre-
ciadas em pontos importantes das construções, por 
exemplo, nas chaves de abobadas imagens 13 e 14.

O fato destas “assinaturas” começarem a ser uti-
lizadas de forma visível nas construções, trouxe um 
ponto importante, percebido por uma escala afetiva 
de valores e transformou a obra em uma propriedade 
cobiçada. Frutiger (2001, p. 208) afirma:

Esse processo de aquisição, acompanhado pelo surgi-

mento da sensibilidade estética, conduziu a ornamenta-

ção. Em contrapartida, as crenças míticas em forças so-

brenaturais deram origem a desenhos simbólicos, que 

conferiram mais “segurança” a arma e maior utilidade 

ao instrumento, a fim de proteger a própria casa de al-

guma catástrofe e o corpo de doenças e da morte. 

no século das luzes, as corporações de ofício 
eram suspeitas de participar de sociedades secre-
tas. a verdade é que os construtores que possuíam 
conhecimentos especiais para época, em sua maio-
ria, agrupavam-se em colégios sacerdotais e se be-
neficiavam de inúmeros privilégios, entre eles tribu-
nais especiais, isenções e franquias, daí a origem do 
termo francs-maçon ou franco-maçon, literalmente 
“maçon franqueado”. 

segundo costa (2008, p. 35), a arquitetura cons-
tituída na época, a “arte real” e seus segredos, eram 
transmitidos somente àqueles considerados dignos. 

13 chave de aboboda 14 chave de aboboda

nestas “marcas“, chamadas de marcas de Oficina, os 
signos utilizados passaram a receber um número maior 
de elementos, refinamento e acabamento. no plano 
gráfico, as assinaturas dos mestres construtores pas-
saram a ser mais trabalhadas e complexas e começam 
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além disso, a classe de pensadores e alquimistas bus-
cou refúgio entre os construtores, o que explica a pre-
sença de curiosas figuras simbólicas nos portais de 
muitos edifícios religiosos. com o passar do tempo, ao 
final do século Xvi, foram admitidos em seu meio, ho-
mens que não eram do ofício. chamados de maçons 
aceitos eram em sua maioria personagens influentes 
destinados a aumentar o prestigio e a imagem da or-
dem. curiosamente é este movimento que retira o po-
der dos mestres e construtores ora fundadores e pro-
tagonistas desta ordem, modificando assim as marcas 
claramente bem desenhadas.

O equilíbrio gráfico dos signos autênticos dos cons-

trutores das lojas maçônicas se deve ao fato de serem 

construídas sobre uma pauta geométrica. Uma das va-

riações desta pauta encontra-se entre as marcas dos 

construtores bizantinos. Esta marca utiliza uma chave 

matemática como base do desenho. As linhas grossas 

representam a marca e as linhas finas à trama de fundo, 

que permitem um número indefinido de combinações. 

Tradicionalmente as diversas oficinas possuíam um sig-

no específico a partir do qual desenvolviam-se as for-

mas individuais. (COSTA, 2008, p. 35)

valendo-se do poder e prestígio e em contraparti-
da da desvalorização dos construtores, os processos 
de criação destas marcas e construções sofreram uma 
queda sensível que se resvala nas próprias corpora-
ções por consequência.

Selos e Assinaturas como marcas

O que se viu até o momento, em relação ao proces-
so de criação de marca, está extremamente ligado à 
cunhagem ou selagem, ou seja, marcação por contato, 
o ato propriamente de inscrever. de fato, esta é a ca-
racterística fundamental ao se produzir uma marca, já 
que muitas vezes se mescla tecnicamente na prática 
de produzi-las.

Aqui reencontramos noções próximas à marcação, às 

funções de marcar, selar, assinar e também aos “valo-

res” de identidade, autenticidade e garantia que se es-

tenderam com a prática da marcação no mundo comer-

cial. (COSTA, 2008, p. 38)

em outro aspecto, com o início da mercantilização, 
as marcas viriam a ser fator preponderante para esta 
prática. desde, a base até o ápice da pirâmide social, 
de forma a dar significado aos produtos. de maneira 
geral, a cultura de marcar fez história dentro da esfera 
comercial e era muito difundida como recurso gerador 
de procedência e garantia.

produtos cerâmicos, urnas, ânforas, lápides e ani-
mais são amostras históricas desta popularização. Os 
produtos genéricos, não podiam receber um cunho de 
propriedade. azeite, cevada, trigo, vinho, unguentos 
e conservas em sal eram anônimos e a marca comer-
cial não se sustentava no produto, mas sim em seu 
vasilhame composto de ânforas de barro cozido. estas 
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peças eram datadas de mais de sete mil anos de ori-
gem egípcia, grega e romana e deflagravam a marca 
de seus comerciantes oleiros ao revelar, seja por algu-
ma cunhagem em sua superfície, pela sua forma, ou 
até mesmo por parte de sua forma - como o gargalo, 
com precisão sua origem.

giles, rei da lídia entre 687 e 650 a.c. é considerado 
o inventor da moeda ocidental. Os metalúrgicos desta 
região eram capazes de trabalhar ao mesmo tempo o 
ouro e prata, por isso o rei cresus criou um sistema bi 
metálico que daria lugar às diferentes ligas metálicas.

Assim como vimos, o princípio da marcação foi a cunha-

gem da moeda, trabalho de metalistas que utilizavam 

um “cunho” com o qual estampavam o metal, exata-

mente como fariam os criadores de gado para marcar 

com fogo seu rebanho: utilizando-se de um cunho com 

sua marca de propriedade; e como fará a imprensa no 

renascimento para cunhar os “tipos”, cuja origem meta-

lúrgica contém a ideia de tuptein, que em grego signi-

fica marcar, gravar, estampar. Gutenberg e os primeiros 

tipógrafos também eram ourives e este ofício os aproxi-

mava com o trabalho com o cinzel, da ideia de punção e 

da matriz marcada e da técnica de fundição das peças 

nos moldes, solução metalúrgica da multiplicação dos 

tipos de letra. A própria imprensa, como “arte de es-

crever com tipos” (tipografia) baseia-se na marcação, 

por contato ou por pressão, dos tipos com tinta sobre 

papel. (COSTA, 2008, p. 37) 

“O cérebro reconhece formas distintas que fazem 
uma impressão mais rápida na memória. a cor vem em 
segundo lugar”, esta afirmação já feita antes em uma 
citação da autora Wheeler (2008), vem de encontro 
com a fala de costa (2008, p. 48), quando remonta 
em seu texto o segundo nascimento da marca:

15 ânforas em exposição em roma

nesta primeira abordagem do nascimento das mar-
cas temos ainda documentada a criação das primei-
ras moedas, que representam a relação simbólica que 
temos com estes objetos até os dias atuais. em geral, 
possuem mais valor do que as moedas não marcadas 
e, muitas vezes, são cunhadas ou seladas por outros 
objetos já anteriormente marcados em metal nobre 
como ouro e prata.

no terceiro milênio, antes de cristo, o ouro servia 
de “moeda” no egito e a prata na mesopotâmia, mas 
a moeda em si não existia, só no final do segundo mi-
lênio seguinte é que a moeda se estabelece em dois 
lados da Ásia, especificamente na anatólia, conhecida 
como parte asiática da turquia e china. Já no ocidente, 
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Um dos fatos mais importantes que transformou os 

códigos visuais das marcas foi a aparição da cor nos 

emblemas. Por extensão a cor passaria definitivamente 

para as marcas, que na antiguidade não tinham cor. 

na idade média surge a sociedade mercantil de fato e 
as corporações de ofício, onde as marcas passam a ser 
obrigatórias. Os artesões trabalhavam sob um regime de 
normas rígidas e é aí que encontramos a raiz do termo 
corporativo (do latim corpus) e a origem dos códigos 
simbólicos para os escudos e brasões militares. nesta 
época, a cor é um ponto relevante e passa a influenciar 
na identidade de marca, anunciando a arte heráldica.

A heráldica e suas leis

a “arte heráldica” ou somente heráldica se tornou 
um ramo de estudos da História, cujo nome provem de 
desdobramento de Heraldo (arauto). O mensageiro ou 
portador que frequentemente exercia a função similar 
a um diplomata na idade média e, por vezes, para sua 
atuação necessitava de uma indumentária característi-
ca, já que seus trajes o identificavam como pertencente 
a um grupo ou poder soberano. posteriormente, suas 
roupas foram se simplificando e apenas partes indivi-
duais do equipamento como elmo e capas eram utili-
zadas. mas, de acordo com Frutiger (2001, p. 288) foi 
na maior extensão plana da armadura, o escudo, que 
as possibilidades eram maiores e de maior visibilidade.

inicialmente, estudiosos acreditaram que os ador-
nos nos escudos eram meramente decorativos, mas, 
com o aprofundamento desta linha de pesquisa os 
heraldistas observaram uma verdadeira função militar. 
nas grandes armadas feudais onde nada distinguia o 
amigo do inimigo, era muito importante fazer-se reco-
nhecer e os sinais cromáticos foram as primeiras for-
mas de diferenciação, por serem eficazes no reconhe-
cimento (cOsta, 2008, p. 65). 

16 vestimenta típica para arauto 17 escudo representando família
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uma outra informação que acrescentamos, para o 
bom entendimento da heráldica, são as formas dos es-
cudos. Basicamente, estas formas funcionavam como 
um código de distinção muito similar às ânforas, in-
dicavando a origem do escudo. O mesmo acontece, 
atualmente, com as placas de trânsito. as placas, em 
sua maioria, circulares indicam proibição; as triangula-
res, atenção; e as quadradas têm a função informativa 
(formas internacionais de normatização). 

estas formas ajudavam a criar divisões ou partições 
nos escudos e, assim, nasce o segundo meio de iden-
tificação heráldico. ao proporcionar o uso das cores, 
um número ampliado de junções e novas composi-
ções e ou união de cores, surge e, com isso, estas que 
eram secundárias deixaram de ser um mero elemento 
de preenchimento de espaço e passaram a garantir 
uma expressão simbólica ao objeto.

A divisão da superfície de um brasão em campos, ou 

chamados “quartéis”, permite justapor as diversas áreas 

coloridas, separando-as com linhas retas. Com essa ten-

dência constante ao enriquecimento e à diferenciação, 

as linhas divisórias, também conhecidas pelos estudio-

sos de heráldica como “cortes”, ampliam-se em diversas 

variações ritmicamente curvadas ou dobradas. (FRUTI-

GER, 2001, p. 290)

na medida em que os escudos e agora também bra-
sões passaram das segmentações simples às configu-
rações mais ornamentadas tornou-se perceptível a in-

clusão de novos elementos icônicos, que na heráldica 
são apresentados e chamados de figuras. as figuras, 
em sua maioria, representavam elementos da nature-
za e foram classificadas como figuras ordinárias. uma 
ressalva a esta afirmação é feita por costa (2008, p. 
63), quando os escudos são “sócio-profissionais”, ou 
seja, produzidos por fabricantes e artesões. Quando 
uma figura de um leão ou sol, por exemplo, aparecia, 
não mais representava o leão ou o astro, mas sim a 
glória ou o poder.

de maneira geral, a heráldica usa cor, forma e figura 
no sentido distintivo e não significativo. consideran-
do que a maioria das pessoas não sabia ler e a inter-
pretação muitas vezes era rasa, a divisão espacial era 
cada vez mais rígida para os artesões que produziam 
brasões e a sua leitura cada vez mais complexa (Fru-
tiger, 2001, p. 290).

A idade média deu origem às marcas de fábrica de cor-

poração de ofícios, que ultrapassaram as antigas mar-

cas de comércio e de mercadores, sob o aspecto gráfi-

co, as cores dos escudos, os estandartes e as bandeiras 

penetraram progressivamente no mundo das marcas, o 

que estabeleceu uma diferença essencial com relação a 

época anterior. (COSTA, 2008, p. 63)

O que podemos perceber pelo texto citado é o 
legado heráldico em bandeiras que mantiveram ele-
mentos como a ordenação. seja pela posição de uma 
figura advinda de brasões importantes da região e/ou 
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as delimitações de campos traspassados em faixas e 
listras, agora impressos em outro suporte.

O mesmo acontece em marcas atuais comerciais, 
que mesmo com grande síntese visual, característica 
recente, ainda mantém alguns aspectos de legislação 
heráldica. exemplo disso, como podemos perceber 
claramente é a UPS e sua forma de escudo.

O respaldar constante da marca para com os consu-
midores, neste momento, era a garantia de responsa-
bilidade do fabricante. assim, nascia a marca moderna 
e seu timbre. ainda, de acordo com costa (2008, p. 
66),“tudo que se registra legalmente como proprie-
dade no mundo das marcas é identificado pelo signo 
genérico internacional: a letra r dentro de um círculo”.

as marcas no final do século XiX eram, em sua maio-
ria, apresentadas em conjunto de imagens e textos. 
predominavam ilustrações acompanhadas de elemen-
tos gráficos emblemáticos e ornamentais. as “cenas” 
descreviam situações do dia a dia e gestos marcantes 
de personas e personagens. com o tempo estes mate-
riais de comunicação foram se refinando. 

A marca fazia ás vezes da ilustração, ou melhor, ao 

contrário. Quando a ilustração da embalagem, da eti-

queta ou do cartaz comprovava sucesso, convertia-se, 

imediatamente, em a marca da casa. Este seria pro-

gressivamente o início da marca propriamente dita, a 

partir da primeira metade do século XX até adquirir 

sua autonomia plena como signo de identidade. (COS-

TA, 2008, p. 71)

a única mensagem necessária para um cartaz-mar-
ca, mídia preferencial para esta época, é a marca e 
a imagem do produto ou alegoria do imaginário da 
marca. O alemão lucien Bernhard, entre 1904 e 1905, 
fez valer a eficácia visual em seus trabalhos sintéticos, 
com uma comunicação simples e poderosa.

18 bandeira líbano                       19 bandeira uruguai                         20 bandeira canadá

21 evolução da marca da empresa UPS

no século Xvii, a liberdade da indústria e comércio 
é proclamada. definitivamente, as marcas passaram 
de uma ordem obrigatória de uso a uma possibilida-
de de caráter facultativo. agora, marcas individuais, 
ainda sem regulamentação, operam em circunstâncias 
diversas. ainda assim, costa (2008, p. 65) comenta 
que divergências e muitos abusos aconteciam, como 
marcas copiadas e roubadas entre comerciantes.
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poderemos agora perceber e entender o uso de 
alguns elementos que constroem identidade e suas 
estratégias. autores como neumeier (2003) e Whe-
eler (2008) revelam em seus livros, estudos de caso 
que mostram que depois de séculos, as marcas am-
pliaram muito seu papel e atuação nas corporações, 
assim como a interação entre usuários e os sistemas 
de identidade propostos pelas mesmas.

em uma breve cronologia, alguns fatos importan-
tes, documentados por Wheeler (2008), mostram em 
um painel como a movimentação das corporações foi 
intensa e percebe-se, cada vez mais, profunda a rela-
ção da sociedade com as marcas.

1890 Henri John Heinz entra no mercado com uma linha 

de produtos grande e usa o numeral 57 para diferenciar 

e lembrar o consumidor do portfólio da empresa.

1893 A marca da Coca Cola é registrada.

1904 A Shell Transport and Trading Company escolhe 

uma concha como sua marca registrada.

1917 O logotipo da BMW é desenhado.

1921 A General Mills apresenta Betty Crocker em suas 

campanhas de propaganda, a personagem torna-se 

marca registrada da empresa em 1947.

1931 O sistema de gerente de marca é criado pela em-

presa Procter & Gamble

1941 A Landor and Associates é fundada e torna-se lide-

res em identidade gráfica nos EUA

1949 Bill Bernbach e Ned Doyle criam o conceito de trabalho 

de dupla de criação que incluem redator e diretor de arte.

1951 O olho da CBS é criado por Willian Golden.

1959 A marca da NASA é criado por James Modarelli.

1961 O logotipo da UPS (United Parcel Service) é dese-

nhado por Paul Rand.

1963 A marca da ABC (american Broadcast Company) é 

desenhado por Paul Rand.

1964 O programa de identidade corporativa da Mobil 

Corporation é desenhado por Chermayeff & Geismar.

1965 O logotipo da Exxon Oil Company é desenhado 

por Raymond Loewy.

Nasce também a famosa Wolf Olins agencia britânica 

em Londres.

1967 É criada a marca da Levi’s pela Landor and Associates.

1971 É criado o logotipo da Nike pela estudante Carol 

Davidson.

1975 O logotipo I LOVE NY é criado por Milton Glaser.

1977 Nasce a Marca Apple criado por Rob Janoff.

1985 A AT&T tem seu logotipo criado por Bass & Associates.

22 criação de Bernhard empresa Pelikan           23 criação de Bernhard empresa Stiller
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1995 David A. Aaker escreve  Bilding strong Brands.

1999 The Experience Economy é escrito B. Joseph Pine 

II e James H. Gilmore.

2000 A marca da gigante BP do petróleo é redesenha-

da por Landor and Associates.

2001 Tom Peters escreve Brand You.

2002 Malcolm Gladwell escreve The Tipping Point.

2003 Marty Neumaier escreve The Brand Gap.

2004 O Dicionary of Brand é publicado pela AIGA e edi-

tado por Marty Neumaier. Wheller (2008, pp 276/277)

também neste pequeno painel, temos muitos ou-
tros fatos importantes para história da identidade de 
marca, como a produção dos trabalhos de marca/
cartazes, aberturas para filmes de cinema criados por 
saul Bass e outras atividades produzidas por outros 
designers que não caberiam neste momento, por tem-
po e dedicação que requerem para serem levantados 
e organizados.

As marcas no século XXI e o sistema de identidade visual

“Uma marca não é o que você diz que ela é.

É o que os outros dizem que ela é.” (neumeier, 2003, p. 04)

podemos dizer pelo que afirma neumeier (2003), 
que uma boa identidade visual é necessária para uma 
assertiva construção de marca. apesar disso não ga-
rantir o sucesso de sua marca, coloca-a em destaque 
e sensibiliza as pessoas para um melhor entendimen-

to da mensagem visual. segundo peón (2001, p. 28), 
o sistema de identidade visual é formado por logoti-
po, símbolo, marca, cores institucionais, alfabeto ins-
titucional, elementos acessórios, bem como todas as 
aplicações (material de papelaria, letreiros, uniformes, 
sinalização, folhetos, revista institucional, site, etc). da 
idade média para cá tivemos um acúmulo de ferra-
mentas para auxiliar as marcas e torná-las ativos mui-
to poderosos nas corporações. suas funções são: di-
ferenciar de seus similares, transmitir um conceito no 
intuito de persuadir os clientes, associar a marca à sua 
visão, missão e valores e institucionalizar a marca. 

Marca, logotipo e sinal gráfico, elementos prioritá-
rios para um sistema de identidade visual

uma boa marca apenas funcionará por sua origina-
lidade e repetição, para que possa ser memorizada. 
Fazendo-se perceber a unidade e estruturação em sua 
aplicação, a legibilidade para fácil identificação, além 
da sua viabilidade técnica, operacional e econômica. 

mesmo com todo esforço para construção de uma 
identidade visual de marca, sempre existe a possibili-
dade de o projeto fracassar. no sentido da sua efici-
ência em se diferenciar e memorizar uma mensagem 
ou ideia, a questão reside em como o designer con-
duz todas estas informações e as contextualizações 
para chegar a um partido projetual coerente. se o de-
signer não conseguir enxergar nas possibilidades de 
sua criação um sistema com seus elementos, prova-
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velmente sua marca não atingirá as pessoas de forma 
positiva. esta constatação, muitas vezes, nada simples 
de entender é reforçada por cross, no livro desenhan-
te (2004). ele afirma a importância da comunicação 
em via dupla entre pessoas e o mundo dos produtos 
industriais. entende-se aqui por produtos industriais 
também a produção de projetos de identidade.

“Avaliação metafórica” é uma expressão capaz de des-

crever o que os desenhadores estão particularmente 

qualificados a realizar, é ler o mundo dos produtos in-

dustriais [...] Esqueça que produtos são bons para co-

mer, vestir e abrigar [...] esqueça sua utilidade e tente, 

ao invés disso, a ideia de que produtos são bons para 

pensar, trate-os como um meio não verbal de faculdade 

criativa humana. (crOss, 2004, p. 16)

por esta afirmação, podemos dizer que existe um 
”aprender” com o meio em que estamos e o impacto 
dos elementos que habitam o mundo. a responsabili-
dade de projetar ultrapassa a questão determinada em 
briefing e torna-se uma ação maior, socialmente falando.

para peón (2001), os elementos do sistema de 
identidade visual (siv) são divididos em primários 
(logotipo e símbolo), secundários (cores institucio-
nais e o alfabeto institucional) e os acessórios (ele-
mentos de suporte que derivam dos primários e se-
cundários). Quando bem orquestrados resultam em 
um sistema inteligível de qualidade, com baixos ruí-
dos, fortalecendo uma mensagem chave. muitas ve-

zes buscando a síntese e aumentando a velocidade 
desta compreensão.

“Símbolo é um sinal gráfico que substitui o registro do 

nome da instituição” (peÓn, 2001, p. 28)

O símbolo ou sinal gráfico, muitas vezes assume o 
papel de maior protagonista em um sistema de iden-
tidade de marca. isso pode ser percebido na imagem 
24, o sinal gráfico da empresa Nike nem sempre leva o 
logotipo “Nike” e mesmo assim é facilmente identifica-
do. também é verdadeiro que algumas marcas não se 
utilizam desta fórmula aparentemente bem sucedida, 
como é o caso da marca da coca-cola, ver imagem 25. 

24 sinal gráfico da empresa Nike

25 logotipo da empresa coca-cola
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Fundamentalmente, a coca-cola tem um logotipo 
e usa o seu sistema de identidade com cores e grafis-
mos de apoio de maneira eficiente, objetiva e simples 
de ser associada rapidamente à instituição, como par-
te de seu universo de comunicação. 

a capacidade de multi-utilização também torna o 
símbolo essencial, quanto mais fácil sua aplicação maior 
será sua preferência como código de entendimento da 
mensagem e identificação, como é o caso dos produ-
tos da marca norte americana Apple imagem 26. 

Logotipo

O logotipo é obrigatoriamente composto por letras 
e também pode ser chamado de marca nominativa. se-
gundo o novo documento de diretrizes de análise de 
marcas, produzido pelo inpi instituto nacional de pro-
priedade industrial (2012), quando a imagem é forma-
da por algo que não seja uma tipografia, a nominação 
correta é marca figurativa. de acordo com o mesmo 
documento, as marcas que possuem imagem e nome, 
caso muito comum no mercado, são denominadas 
de marca mista, por terem imagem e tipografia pró-
pria criando, assim, uma identidade de marca. muitos 
outros autores tratam deste assunto, costa (2008) e 
peón (2001) utilizam sinal gráfico para se referir a uma 
imagem de marca e quando há o acompanhamento de 
letras o acompanham utilizam o nome de marca. Os au-
tores também denominam logotipo para quando uma 
empresa usa só letras de uma família tipográfica espe-
cífica para expressar sua imagem grafada sempre da 
mesma forma. peón (2001, p. 28) reforça que marca é 
o “conjunto formado pelo símbolo e pelo logotipo, nor-
matizado quanto à posição de um relacionado ao outro 
e a proporção entre eles”.

Elementos Secundários

O conjunto apresentado anteriormente é intitulado 
de prioritário no sentido da construção da identida-
de de marca. muitas vezes é acompanhado de outros 

a nomenclatura, muitas vezes, pode ser confusa. É 
muito comum pela prática de mercado ouvir as pesso-
as dizerem “logo” ou ”logomarca”, referindo-se a marca 
ou logotipo existente ou, ainda, para nomear um sinal 
gráfico ou uma marca mista (instituto nacional de pro-
priedade industrial, 2012). estes termos requerem uma 
explicação para que possamos prosseguir na pesquisa 
e, futuramente, usarmos a nomenclatura adequada nos 
estudos de caso. segundo peón (2001, p. 28), logotipo 
é a “forma particular e diferenciada com a qual o nome 
da instituição é registrado nas aplicações”.

26 sinal gráfico da empresa Apple
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elementos, chamados elementos secundários e deno-
minados a partir de características e necessidades de 
cada projeto. podendo ser um pequeno detalhe gráfi-
co ou uma grande e poderosa relação cromática para 
a identidade. exemplo para esta afirmação é a identi-
dade visual do Banco itaú, sua marca não tem como 
cor prioritária o laranja, porém a cor secundária tem 
papel fundamental na diferenciação da empresa na 
categoria em que atua. no geral, as pessoas no Brasil, 
reconhecem o itaú como o banco cor de laranja, sen-
do primordial para a construção de sua imagem em 
seu mercado.

Cores institucionais

“São formadas pela combinação de determinadas cores, 

sempre aplicadas nos mesmos tons” 

(peÓn, 2001, p. 42)

as cores, apesar de se apresentarem como elemen-
tos construtivos secundários no siv (sistema de iden-
tidade visual), são fundamentais para a o equilíbrio e 
clareza da marca. de um modo geral, de duas a três 
cores são escolhidas para abranger o sistema, evitan-
do, assim, custos abusivos para a produção na impres-
são em geral de materiais. muitas vezes, uma cor pode 
ser tão importante que não pode ser descartada em 
um reposicionamento de marca, como é o caso da 
empresa de seguros porto seguro, que manteve a cor 
azul em sua revitalização de marca.

28 fachada de agência bancária itaú

27 marca itaú

29 marcas porto seguro antiga e atual
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a família tipográfica ou alfabeto institucional é tam-
bém considerado um elemento secundário no siv. mas 
para um bom funcionamento da identidade de marca, é 
a escolha e organização de uma ou mais famílias tipográ-
ficas que trarão ao projeto melhor performance na com-
preensão e leitura na construção de sua comunicação.

Alfabeto Institucional 

“O alfabeto institucional é utilizado para normatizar os 

textos incluídos nas aplicações, juntamente com os ele-

mentos primários.” (peÓn, 2001, p. 43) 

para facilitar a utilização e aplicações das informa-
ções escritas, títulos, textos informativos e ou emba-
lagens, por exemplo, em um projeto de identidade, o 
ideal para um designer é escolher uma família tipo-
gráfica de fácil aquisição com as variações de peso 
(itálico, negrito, etc). entretanto, famílias que têm um 
uso muito intenso e corriqueiro como os de sistemas 
operacionais  em computadores passam a ser menos 
interessantes para personificar uma identidade. 

percebemos com muita facilidade na figura 30, a 
chamada textual da empresa Gatorade em que to-
dos os elementos de sua identidade de marca, de 
alguma maneira, revelam a peça gráfica. cores, sinal 
gráfico e tipografia funcionam em variações de peso 
como light e bold compondo a chamada principal.

Elementos Adicionais - Grafismos

São elementos gráficos - em geral, abstratos – cuja fun-

ção é enfatizar algum conceito ou servir como apoio de 

organização visual de layouts, aliando a um componen-

te estético a função veicular a identidade visual da insti-

tuição. (peÓn, 2001, p. 45)

em muitos casos, os grafismos derivam de elemen-
tos da marca, mais especificamente do símbolo ou si-
nal gráfico. veja como a comunicação da empresa de 
telefonia claro utiliza esta metodologia em seu proje-
to, percebe-se que a comunicação das peças publici-
tárias carregam os índices formais e cromáticos com 
ampla utilização, tornando praticamente inconfundí-
vel sua presença.

31 comunicação publicitária da empresa claro30 marca Gatorade e uma peça de comunica-
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Mascotes 

Os mascotes são personagens – em grande parte animais 

ou objetos inanimados que recebem uma representação 

humanizada – utilizados para atingir públicos específicos 

dentro do público-alvo da instituição... Buscam enaltecer 

uma dada propriedade positiva que cause identificação 

entre este público e a imagem corporativa, de forma a 

agregar este valor à instituição. (PEÓN, 2001, p. 46) 

Os mascotes, de certa forma, utilizam os elementos 
da identidade da marca como em marcas e logotipos 
de roupas e acessórios e, por vezes, também em outros 
elementos do sistema de identidade como cor e tipo-
grafia. para facilitar a memorização, as cores institu-
cionais funcionam como um reforço para memória dos 
consumidores, se adequando à imagem da institução.

32 embalagem e display Pato Purific desinfetante

34 personagens M&M

33 produtos em close 

  em dois casos diferentes, podemos exemplifi-
car como isso pode fazer valer a afirmação de peón 
(2001), no primeiro exemplo, do ”patO”, mascote 
criado para linha de produto de limpeza, percebemos 
que sua identidade permeia, desde o naming como 
um fator prioritário de reconhecimento até a forma da 
embalagem que remete ao seu mascote. em um se-
gundo exemplo, vejamos a dupla de M&Ms. eles são a 
imagem do próprio produto e estampam a marca em 
seu “corpo”. 
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35 marca antiga Federal Express transportadora

Elementos da comunicação da marca

muito ainda pode-se falar sobre a comunicação da 
marca, pois este tema estende-se a outros campos 
comunicacionais, como som e ambientação. a ex-
periência de um usuário de uma determinada marca 
pode acontecer em diversos aspectos diferentes, seja 
ao telefonar para o serviço de atendimento ao consu-
midor, receber um cartão de visitas de um vendedor 
ou representante, ao passar na frente de uma loja ou, 
ainda, ao ler alguma informação importante no rótulo 
de uma embalagem. todos estes exemplos corriquei-
ros vêm mostrar que controlar esta imagem, que se 
forma na mente das pessoas sobre uma marca, é de 
suma importância.

Hoje grande parte das pessoas baseiam suas esco-
lhas em atributos simbólicos e questionam-se: com 
que o produto se parece? Que tipo de pessoa com-
pra? O que outras pessoas estão dizendo? neumeier 
(2003, p. 08) afirma que as marcas que não percebe-
rem este movimento das pessoas, estão fadadas a cair 
em um “abismo de marca”. no capítulo três aprofun-
daremos este termo que sintetiza a ideia de que sua 
marca precisa entender o cliente.

a comunicação da marca naturalmente acontecerá 
com muitas interações em diversos meios e será pro-
duzida por diversos profissionais, mas a marca que 
constrói uma sólida imagem é responsável por criar 
a sua comunicação e sua voz. Wheeler (2008, p. 54) 
chama a atenção ao afirmar:

Quando estiver redigindo mensagens-chave e descrições 

da empresa, mantenha o impacto cortando os excessos 

e o que não estiver bem claro. As mensagens da marca 

funcionam bem quando destilam a essência do produto 

ou serviço. Uma mensagem memorável cresce quando é 

repetida, assumindo vida própria. 

estas mensagens acompanhadas de uma “forma vi-
sual”, ou seja, com um bom design podem sim diferen-
ciar a mensagem e, consequentemente, a marca. um 
nome precisa funcionar como um mensageiro com-
pleto e passar um significado e, quando não consegue 
fazê-lo, poderá perder oportunidades de somar valor 
a corporação.

vejamos dois exemplos:

a empresa Federal Express, fundada em 1973, modifi-
cou seu nome para voltar a se conectar a seus consumi-
dores. O escritório de design landor, em seu projeto fez 
com que a empresa percebesse que o nome extenso era 
um impeditivo para uma ação global, incluindo o uso no 
mundo digital. paralelamente, a Fedex, como passou a 
ser chamada, também reformulou sua imagem e design.
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36 evolução da marca Fedex

40 outra versão da marca 

39 aplicação da marca tate 

37 dinamismo nas formas de uso da marca TATE  

38 uma das versões da marca TATE  

a Fedex estava em um processo de aquisição de 
outras empresas independentes com serviços que 
agregavam valor e expertise para o grupo FdX. essas 
empresas adquiridas, em um primeiro momento conti-
nuaram a operar com as marcas que já possuíam e, em 
um segundo momento, foram migrando para a “nova 
identidade”, a identidade da empresa “mãe”, tornando 
muito mais poderoso o processo de entendimento da 
essência dos valores e mensagens chave que a Fedex 
diz ao mercado, evitando assim ruidos na comunicação.

este caso exemplifica claramente o que afirma 
neumeier (2003, p. 19).

Outro exemplo para ilustrar a discussão é a nova 
identidade visual criada pela Wolf Olions, escritório in-
glês sediado em londres, para a renomada galeria de 
arte TATE. a identidade “brinca” constantemente ao 
fazer mudanças de foco no logotipo, sua forma apre-
senta ao espectador um “desafio de reconhecimento”. 
isso só funciona, porque a variação entre os diferen-
tes logotipos ou versões é limitada à mesma forma 
básica, determinada pelas letras da família tipográfica 
escolhida. importante ressaltar que a galeria passa a 
tratar o seu visitante de maneira acessível e carismá-
tica. esta foi a proposta da TATE para tornar a arte 
relevante para o cotidiano e alcançar uma audiência 
maior e mais diversa.
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Entre os sinais indicativos de uma marca carismática 

estão uma postura competitiva clara, um sentido de 

retidão e uma dedicação a estética. Por que estética? 

Porque é a linguagem do sentimento e, numa sociedade 

com informação de sobra e escassez de tempo, as pes-

soas valorizam mais o sentimento do que a informação. 

no capítulo dois empreenderemos estudos de casos 
de marcas criadas para cidades. analisaremos os modos 
pelos quais cidades de outros estados do Brasil e até mes-
mo de outros países, desenvolveram seus projetos, o que 
nos ajudará a compreender e aprofundar a compreensão 
sobre os processos criativos para marcas e sua comunica-
ção visual projetada.
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Capítulo 2
 
Sobre Marcas de cidade

este segundo capítulo delineia algumas respostas 
para a questão inicial desta pesquisa: como se dá o 
processo criativo e seu sistema de identidade visual 
para cidades? 

no espaço urbano, as pessoas convivem e perce-
bem a cidade de maneira diferente e, por também se-
rem diferentes e convergirem de várias culturas, torna 
possível um olhar mais complexo de multiculturas em 
um mesmo local.

Os países não abrigam uma única cultura, mas prova-

velmente, em sua maioria são “multiculturais, multina-

cionais, multiétnicos e contém uma multiplicidade de 

línguas, religiões e estilos de vida’.(ONO, 2006, p. 15)

enquanto a criação de algumas marcas para corpora-
ções revelam sua vocação e valores determinados, ge-
ralmente a partir de poucos indivíduos ou, até mesmo, 
de um único dirigente, as marcas de cidade possuem 
peculiaridades distintas, pois são produtos de várias his-
tórias de vida e culturas interconectadas, ganhando ou 
perdendo novos atributos na sua representação e enten-
dimento, com o passar de sua própria existência.

Uma vez que uma identidade muda, de acordo com a 

forma como o sujeito é interpelado ou representado, a 

identificação não é automática, mas pode ser ganhada 

ou perdida. (Hall, 1992, p. 21)

considerando como um exercício de memória, lem-
brar-se de uma cidade, de fato, podemos visualizar a 
imagem de um fragmento físico existente. assim, se 
pensarmos na cidade do rio de Janeiro, lembraremos-
-nos da imagem do monumento cristo redentor ou da 
geografia do pão de açúcar. essa constatação pode 
parecer simples em um primeiro momento, mas se pen-
sarmos na cidade de campinas, no interior do estado 
de são paulo, dificilmente a associaremos a uma ima-
gem significativa e monumental, mas não será surpresa 
se fizermos a ligação da cidade com uma de suas uni-
versidades, a unicamp. 

isso torna os dois casos, a princípio, muito diferentes. 
no entanto, na pesquisa Place Equity, realizada pela 
SuperBrands Brasil, empresa brasileira de avaliação de 
valor de marca para cidades, o ranking das 10 cidades 
mais valiosas do Brasil, atribuído a cidade por pessoas 
diversas, mostrou que a distância entre rio de Janeiro 
e campinas é de apenas seis colocações. 

O fato é que o rio de Janeiro está em exposição 
constante e estratégica nas mídias e, politicamente, 
parece ser designado para tal. Já campinas conseguiu 
mostrar seu valor dentro do âmbito educacional com 
a presença de universidades como a citada unicamp. 
são pontos distintos em uma avaliação, porém se con-
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em aspectos como reputação, admiração, gestão, co-

municação, governança, segurança, limpeza, transpor-

te e responsabilidade socioambiental, entre outros”, 

afirma o CEO da Superbrands Brasil, Gilson Nunes.

O executivo defende que o valor da marca-cidade é 

um importante ativo estratégico para a atração de ca-

pital, de turismo e de mão de obra qualificada, além de 

ferramenta para a elaboração de políticas públicas e 

melhoria de aspectos negativos detectados pela pes-

quisa. “São Paulo, a primeira do ranking, é vista como 

a melhor cidade para se fazer negócios e trabalhar, 

mas apresenta queda vertiginosa quando o assunto 

é transporte; já o Rio de Janeiro, em segundo lugar, 

é reconhecido pela população por sua forte vocação 

turística, mas tem problemas de imagem em aspectos 

como segurança e saúde”, afirma Nunes.

http://www.ccsp.com.br/site/ultimas/65631/resultado-busca

siderado o fator memória, os dois exemplos podem 
impactar positivamente na construção da imagem da 
cidade e consequentemente na sua valorização, se-
gundo a metodologia de simon anholt (2007) que 
será apresentada a seguir.

vejamos antes uma breve amostragem do resultado 
da recente pesquisa retirado do site, ccsp (clube de 
criação de são paulo).

Ranking de 2013 / Superbrands

São Paulo é a “marca-cidade” mais valiosa do Brasil 

em 2013, segundo ranking da Superbrands, empresa 

especializada em gestão de marcas.

A marca São Paulo está avaliada em R$ 233,5 bilhões. 

Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro (R$ 88,2 bi-

lhões), Brasília (R$ 70,1 bilhões), Curitiba (R$ 26 bi-

lhões), Belo Horizonte (R$ 24,6 bilhões), Manaus (R$ 

20,9 bilhões), Porto Alegre (R$ 20,8 bilhões), Cam-

pinas (R$ 16,6 bilhões), Fortaleza (R$ 16,5 bilhões) e 

Salvador (R$ 15,6 bilhões).

O estudo levou em consideração 18.100 entrevistas 

com a população das cidades, associadas a dados eco-

nômicos e sociodemográficos (do IBGE e IPEA).

“A pesquisa junto à população avaliou indicadores que 

estabelecem o índice de força das marcas das cidades, 

lendo com atenção a afirmação do responsável 
pela pesquisa gilson nunes, percebemos que uma 
das teorias mais divulgadas atualmente nos relatos 
de gestores de marca de cidade foi utilizada. trata-
-se da visão desenvolvida por simon anholt (2007), 
estrategista e consultor. sua metodologia traz algumas 
ferramentas capazes de gerar resultados mais concretos 
de avaliação em estratégias adotadas para países e ou 
cidades, cuja necessidade se tornou latente, visto que é 
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um esforço que envolve orçamentos expressivos,  quase 
sempre em grande porcentagem das gestões públicas. 

criando seu próprio índice de verificação da opi-
nião mundial de países entre si, o Nation Branding In-
dex, utiliza uma metodologia de pesquisa para fazer 
suas análises, baseada em seis conceitos-chave, os 
quais anholt (2007, p. 49) acredita serem fundamen-
tais para a sustentação da imagem gerada pelos paí-
ses, utilizados pelos profissionais de imagem, no caso 
os designers responsáveis pela concepção e estudos 
iconográficos para a construção de marcas de países 
e cidade. sendo eles:

• Presença: questão local e global da cidade, sua im-
portância e impacto de aproximação, sendo perceptí-
vel ao se chegar a um lugar. tomemos como exemplo 
a cidade de cubatão, localizada nas imediações lito-
râneas de são paulo. provavelmente ela não carrega 
a mesma sensação e memória positiva que o balne-
ário de Juquey, também cidade litorânea no mesmo 
estado. naturalmente, devido cubatão ter um cenário 
voltado para a indústria e refino, situação atípica para 
os visitantes que por lá podem passar. 

• Lugar: geografia, arquitetura e aclimatação caracterís-
tica da cidade. naturalmente, uma cidade como nova 
iorque terá edifícios muito maiores que limeira no inte-
rior de são paulo e a promessa que se pode e deve fazer 
em relação a sua imagem necessariamente deve ter uma 
equação proporcional sobre este tipo de fato concreto.

• Pré-requisitos: infra-estrutura no que tange a qua-
lidade de vida das pessoas, não somente a gerada 
pela governança, mas também por conta de uma 
soma de fatores peculiares  que acarretam nesta 
percepção. um exemplo da força deste eixo pode 
ser o conceito de selo de origem, como um vinho 
caseiro da cidade de Bento gonçalves no rio gran-
de do sul ou até mesmo o café mineiro da cidade de 
3 corações.

• Pulsação: este eixo trás a tona a vida cultural e o 
estilo de vida das cidades. anholt (2007) apresenta 
de modo geral, uma peculiaridade local e que em al-
guns casos pode ser muito sútil, podendo modificar 
a percepção das pessoas sobre um lugar. um bom 
exemplo é a cidade de parati, divisa entre estados 
do rio de Janeiro e são paulo, que possui um even-
to cultural de peso para a literatura mundial, a Flip 
(Festa literária internacional de paraty), evento que 
muitas cidades com maior infra-estrutura provavel-
mente gostariam de sediar.

• Pessoas, hospitalidade, diversidade cultural e étnica, 
fala-se muito sobre a hospitalidade de um determina-
do povo e isso pode trazer diversos elementos favo-
ráveis para uma marca de cidade. a imagem de uma 
dançarina havaiana em uma praia como Honolulu no 
Havaí, está no imaginário mundial e pode-se dizer que 
constrói uma percepção geral a partir deste pequeno 
fragmento da cultura local.
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• Potencial: evidencia a capacidade de geração de novos 
negócios de maneira abrangente. a promessa de uma 
operação urbana muito grande como o porto maravilha 
no rio de Janeiro é um bom exemplo de como pode-se 
fomentar potencial. no caso, a aposta é enorme sendo 
publicado pela mídia que esta operação é a maior até 
hoje realizada no país.

segundo anholt (2007), com estes seis eixos é 
possível gerar uma resposta ou panorama para me-
lhorar a assertividade na construção de um norte 
conceitual na percepção dos profissionais envolvi-
dos durante a tarefa de criação da identidade de 
marca de cidade. porém é possível relatar algumas 
distorções na condução de alguns casos, como já ci-
tados anteriormente no projeto da cidade mexicana 
de Huatabampo e, mais recentemente, com a cidade 
de Matamoros, também no méxico.

a câmara de comércio de Matamoros rejeitou a ima-
gem “do m azul apresentado”, como a nova identidade 
da administração 2013-2016 de leticia salazar. se obser-
varmos, veremos que é praticamente impossível passar 
despercebido a semelhança da marca, com a marca de 
Melborne na austrália. ainda foi argumentado, por parte 
da legislação vigente, parecer uma adaptação das ini-
ciais da parlamentar na marca em questão. mas, o que 
nos interessa é observar a criação da identidade da cida-
de que deve, por vezes, ter diferenças entre Melbourne e 
Matamorros. este fato justifica, assim, o questionamento 
desta pesquisa ao aprofundar como as identidades de 
cidade estão sendo construídas e aplicadas.

Matamoros • La Cámara de Comercio de Matamo-

ros rechazó la imagen de la “M Azul” mostrada como 

identidad de la nueva administración 2013-2016 de la 

panista Leticia Salazar, ya que es la imagen idéntica 

a la utilizada en una ciudad australiana, por lo que el 

organismo lo considera como plagio.

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cc5359a-

14f875579fe74bd92662c3572CD. Y REGIÓN, ESTADOS • 

30 SEPTIEMBRE 2013 - 3:12PM — CÉSAR PERALTA

(matéria completa em anexos) 

41 apresentação da nova marca da cidade de Matamoros.

42 marca de Matamoros com slogan. 43 marca de Melbourne.
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por outro lado criar personalidade e autenticidade 
em uma marca, em sua mensagem ou slogan, ajuda a 
gerar interesse, afirma Wheeler (2008, p. 58). algu-
mas marcas de cidade por todo o mundo têm se mos-
trado duradouras, e são utilizadas em setores como 
turismo, agro-negócio e exportação de produtos, 
como é o caso da marca “I LOVE NY”, figura 44. O slo-
gan I Love NY foi criado em 1975 pelo designer milton 
glaser, por solicitação do New York State Department 
of Commerce com o intuito de promover o turismo, 
na grande cidade, mas também para todo o estado 
de nova iorque. transmite uma mensagem simples 
graficamente e direta em afetividade, que é utilizada 
em suvenires e material de apoio ao turismo em todo 
estado, transformando-se em uma forte imagem de 
marca, com camisetas, chaveiros, postais, quadros de 
aviso etc., comuns em qualquer loja de suvenires da 
cidade, o que possibilita enorme circulação e visibili-
dade, gerando o reconhecimento ao redor do mundo.

no entanto, um fato relevante é entender a reedição 
especial, realizada pelo próprio designer milton glaser, 
quando aconteceu o atentado em 11 de setembro de 2001. 
a marca “viveu” o acontecimento, trazendo uma resposta 
imediata aos moradores e até mesmo aos turistas mais 
atentos, figura 45. a marca recebeu uma pequena man-
cha em tom preto em seu coração, um bom exemplo que 
ressalta a afirmação de Wheeler (2008, p. 53):

diferenças e tendências culturais sutis são geral-
mente invisíveis aos visitantes, mas compreendidas 
pelos habitantes locais. 

percebemos que as marcas de cidade, por conse-
quência de alguns fatos e acontecimentos importan-
tes, podem sofrer desvalorização ou ter valorização. 
Fatos estes, muitas vezes fora do controle dos gesto-
res de marca. assim, em alguns casos, uma marca de 
cidade que carrega a imagem de um monumento ou 
uma característica geográfica marcante, pode atender 
como “estratégia” menos arriscada. pois a marca fun-
ciona como um elemento dominante, conceito estabe-
lecido por lynch (1997), que de certa forma potenciali-
za a memorização e, consequentemente, a identidade 
local, podendo garantir que a lembrança da cidade 
fique perene, mesmo que algum fator relevante, que 
até poderia apagar esta lembrança, se altere com o 
passar do tempo. na visão de lynch ainda é possível 
dizer que este elemento dominante tem também o pa-
pel de extrair da estrutura local um símbolo da iden-
tidade, tornando-o um destaque para a comunicação 
e tornando-a mais clara na confusão visual da cidade.

44 marca I LOVE NY, 1975.

45 marca I LOVE NY, 2001.
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para estes projetos, compreendemos algumas linhas 
criativas de trabalho como a representação de ícones 
da paisagem facilmente reconhecíveis por conta de sua 
massiva exposição. constatamos isso de maneira ob-
jetiva na imagem de capa de livro, figura 46, produzi-
da pelo designer gráfico vahaw mutatyan. ao abordar 
um suposto duelo amigável entre as duas cidades nova 
iorque e paris, ele as representa com suas edificações 
mais significativas ou elementos dominantes (lYncH, 
1997), retratados como armas na capa, não deixando 
dúvidas sobre que cidades o livro aborda.

podemos dizer que a representação icônica de edifi-
cações é uma das, de muitas, premissas de um proces-
so criativo de marca de cidade que pode ser utilizada 
como estratégia para identificação de uma região, pri-
meiramente, pelos  seus moradores e em um segundo 
momento como imagem de representação para o tu-
rismo e outras atividades geradoras de valor para a ci-
dade. a partir do exemplo da capa de livro Paris versus 
New York, também é possível fazer esta mesma obser-
vação em marcas de algumas cidades, como na nova 
marca da cidade do méxico na figura 47. 

O projeto desenvolvido, há cerca de 6 anos, é fruto 
de um concurso realizado pela prefeitura da cidade, 
divulgado em novembro de 2008 para população. O 
anúncio foi feito pelo secretário de turismo da cidade 
do méxico da época, alejandro rojas durán, que expli-
cou que a escolha da marca da cidade nasceu de uma 
eleição realizada pela internet, em que foram enviados 
mais de 15 mil trabalhos. O critério para a escolha do 

melhor desenho levou em consideração a arte que en-
volvesse todas as particularidades do destino.

 “somos um povo alegre, cultural, dançante. e é isso 
que queremos passar”, comenta durán. a imagem for-
mada pela união de vários fragmentos coloridos é a 
representação do anjo da independência, monumen-
to de autoria de antorio rivas mercado, construído em 
1910. inaugurado como comemoração ao centenário 
das guerras de independência do méxico é também 
um mausoléu em homenagem aos importantes heróis 
que deram suas vidas nessa batalha.

46 capa livro criada por 

vahaw matatyan
47 marca vencedora do concurso de criação para cidade do méxico.

enquanto esta dissertação foi desenvolvida, mais e 
mais situações são noticiadas pela mídia, especialmen-
te em sites e blogs especializados em design gráfico, 
que discutem identidade e marcas, como é o caso da 
nova marca de são luís do maranhão que apresenta-
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remos a frente. isso, mais uma vez, reforça como esta 
temática está presente nos dias atuais. percebemos 
que realmente as cidades estão produzindo marcas e 
projetos de identidade visual e estão promovendo a 
geração de conteúdo e novas percepções sobre sua 
história ou seus costumes para seus habitantes. ainda, 
essas marcas poderão com o passar do tempo e uma 
boa administração realizada pelos gestores de comu-
nicação, tornarem-se marcas perenes para as suas res-
pectivas cidades.

Toda marca que aspira a ser uma grande marca hoje, 

tem de realizar não só um jogo ou sistema de persua-

são, de indução, de percepções maçantes, mas um co-

nhecimento. (COSTA, 2008, p. 124)

um exemplo significativo é a identidade visual da 
cidade de rio grande, que possui como um dos ele-
mentos marcantes na cidade, a igreja de nossa se-
nhora do carmo, no centro histórico. a construção de 
1930, em estilo neo-gótico, foi a grande inspiração 
para a imagem da marca da cidade. 

retomando os princípios teóricos de anholt (2007), 
fundamentais para o levantamento de dados a serem 
utilizados pelos profissionais criadores de imagem de 
cidade, fica evidente que praticamente todos os seis 
eixos citados anteriormente nos levam a pensar na pos-
sibilidade, que uma resposta que poderá ser utilizada 
como represenrtação visual de um monumento e ou 
patrimônio histórico da cidade, em muitos casos, pode 

ser agregado a outros elementos gráficos como, por 
exemplo, caixas, linhas de apoio, tarjas e vinhetas. de 
modo geral, isso parece ser uma imagem importante 
no conjunto da identidade visual criada para uma de-
terminada cidade, como pode ser constatado na figura 
48. marca da cidade brasileira de rio grande, a imagem 
da catedral na figura 49, somada a linhas que represen-
tam a água e o passaro (natureza) e as embarcações 
(turismo e atividade econômica) demostram a interre-
lação dos eixos teorizados por anholt (2007).

49 Fachada da igreja de nossa senhora do carmo em rio gran-

48 marca da cidade de rio grande.



identidade visual – marca de cidade | 48

para cada um destes pontos, são levantadas uma 
série de questões e, na maioria das vezes, é realizada 
uma pesquisa de campo com pessoas, instituições e 
órgão culturais, gerando uma análise visual da cidade 
em questão. normalmente isso acontece em pesquisas 
realizadas por criadores de marca que participam de 
concursos promovidos pelos governantes das cidades.

possibilidades como as que nos serviram até este 
momento como amostragens metodológicas também 
revelam o aumento destas solicitações aos designers 
pelos departamentos ou secretarias de comunicação 
e turismo das prefeituras. a mercantilização da mar-
ca para produtos, serviços e também para as cidades, 
segundo costa (2008, p. 124) faz com que as pessoas 
não comprem a marca em si, mas sim a imagem da 
marca na medida em que cada um se vê refletido nela.

Júnior (ptc), que está no cargo desde 2013, e na gestão 
anterior do prefeito João castelo (psdB). a cidade tem 
recebido nos últimos anos algumas criações de marca 
com caminhos criativos diferentes e finalidades também 
distintas.

definida a partir da aplicação de uma pesquisa qua-
litativa, que envolveu grupos formados por diferentes 
características como faixa etária, sexo, grau de instru-
ção e renda, a marca são luis (2009) “foi escolhida en-
tre várias opções e é fruto de um trabalho científico”, 
afirma edwin Jinkings, secretário da cidade. a marca 
foi concebida a partir do conceito de um azulejo, sím-
bolo do patrimônio Histórico local. segundo Jinkings 
“o azulejo remete ao sentimento de orgulho que a po-
pulação alimenta pelo título, pelas belezas naturais e 
arquitetônicas da cidade e pelas manifestações artís-
ticas de sua gente”. ele ainda afirma que “entre todos 
os elementos apresentados na pesquisa, o que mais 
chamou a atenção dos grupos foi o azulejo”.

52 Ornamentos em detalhe de azulejos. 53 Fachada / arquitetura local

51 marca de são luiz (2009).

50 marca de são luiz (2013).

em outro exemplo brasileiro de construção de marca 
de cidade, podemos observar as duas últimas marcas 
criadas pela prefeitura de são luiz do maranhão, figura 
50 e 51, na gestão atual do prefeito edivaldo Holanda 
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partindo destas afirmações podemos trazer para o 
contexto outro ponto da teoria de lynch (1997), que 
destaca dentro do conceito de imagem ambiental, três 
componentes: identidade, estrutura e significado. ele 
recomenda em seu texto que é necessário abstraí-los 
para a análise, sem que não se perca de vista que sem-
pre devem aparecer juntos. uma imagem viável requer 
primeiro a identificação de um objeto, o que implica 
sua diferenciação ou distinção de outra coisa. em se-
gundo, a imagem deve incluir a relação espacial do ob-
jeto com o observador e os outros objetos e, por fim, 
esse objeto deve ter algum significado para o observa-
dor, seja ele prático ou emocional. como podemos ver, 
a ideia na marca de são luiz da gestão 2009, teve em 
seu fragmento (azulejo), a diferenciação remetendo a 
um grande valor arquitetônico e histórico da cidade.

Para que tenha valor em termos de orientação no es-

paço ocupado pelas pessoas, uma imagem precisa ter 

várias qualidades. Deve ser suficiente, verdadeira em 

sentido pragmático, permitindo que o indivíduo atue 

dentro do seu ambiente na medida de suas necessida-

des. (LYNCH, 1997, p. 100).

estes componentes utilizados em uma interpreta-
ção livre por designers, podem funcionar como fer-
ramentas na construção de identidade visual para 
marcas de cidade, gerando a partir de um mesmo 
elemento ou ideia como inspiração, resultados mui-
to distintos. O que vai tentar definir posteriormente a 

sua eficiência será a capacidade de aplicação nos con-
textos de uso da marca na cidade, como poderemos 
perceber no logotipo criado ano passado (2013) e que 
vem substituir a marca de 2009.

O logotipo da atual gestão (2013) não configura um 
elemento dominante (lYncH, 1997) e sim uma possí-
vel alusão às fitas existentes na cultura e manifestação 
popular da dança do boi, pretendendo gerar informa-
ção e, também, agregando significado e valor a ima-
gem da marca de cidade ao ser percebido e interpre-
tado pelos moradores e turistas.

O pequeno enunciado da matéria que cita o lança-
mento do novo logotipo em 21 de Fevereiro de 2013, 
mostra como a ruptura de imagem teve ligação com 
a nova gestão, que formulou um novo briefing. Whee-
ler (2008) afirma que é muito mais difícil mudar uma 
marca existente ou implantar uma nova identidade do 
que fazer isso para uma empresa nova sem identidade 
visual ainda, as muitas mudanças têm em alguns casos 
um resultado de enfraquecimento da mensagem para 
uma empresa. 

A Prefeitura de São Luís apresentou hoje logomarca e 

o slogan da nova gestão: Prefeitura e você, construin-

do um novo caminho.

A nova identidade visual foi desenvolvida pela agência 

Clara Comunicação, a partir de um conjunto de infor-

mações apresentadas pela Secretaria de Comunica-
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ção (Secom) da Prefeitura, feito com base em pes-

quisas qualitativas. A marca traduz, na sua essência, o 

movimento contínuo do trabalho e remete aos traços 

da cultura e da população de São Luís, nas suas mais 

variadas manifestações artísticas. Inspirada nas cores 

do brasão da Prefeitura de São Luís, a marca apresen-

ta entre suas características o conceito de juventude 

e novo em sua forma. A logomarca chega para repre-

sentar as ações da nova administração da cidade ex-

plorando o perfil de uma gestão que respeita a tradi-

ção e valoriza a modernidade, binômio que sintetiza a 

união pelo trabalho e a inclusão sociocultural.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2013/02/21/

prefeitura-de-sao-luis-lanca-nova-logomarca/ analisando o manual da marca são luís, gestão 
2013, percebemos que a regra de uso da marca não 
contempla algumas formas de utilização que estão 
sendo veiculadas atualmente pela própria prefeitura. 
a marca parece necessitar de mais dinamismo em al-
guns casos figura 56. costa (2008, p. 145) afirma que 
os aspectos práticos devem estar bem calculados e 
logo tomará forma no pensamento do projetista e do 
estrategista:

A criatividade deve mirar alto. Mas a paixão, o firme 

enamorar-se do panorama aberto que se vislumbra e 

no qual vamos comprometer nossos esforços, deve pas-

sar pela prova de mudança de temperatura, passar da 

paixão para a frieza lógica para considerar os aspectos 

práticos, quer dizer, a viabilidade, a exequíbilidade, a 

sustentabilidade do projeto. 

54 Brasão prefeitura 

de são luiz

56 aplicações da marca de forma irregular 

em relação as normas do manual

55 detalhe do manual da marca de são luiz (2013).
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partindo da mesma referência do folclore da dança 
do boi, utilizado na marca da gestão de 2013 como 
inspiração, podemos ver um resultado diferente para 
uma marca que representa a mesma cidade, no caso 
criada para a secretaria de turismo de são luís em 
2011. a pedido da secretaria de turismo, gestão 2009 
-2012, sua criação foi fruto de um concurso dirigido 
pela adg Brasil (associação dos Designers gráficos), 
com mais de 90 designers participantes na primeira 
etapa e com cinco escritórios finalistas na segunda 
etapa, que preencheram todos os requisitos técnicos 
para uma marca de cidade. 

nária de Projetos Especiais de São Luís (SEMPE). Os 

finalistas da Concorrência Nacional Aberta receberam 

prêmios em dinheiro no total de R$ 50 mil. 

http://www.portocultura.com.br/2011/sao-luis-lanca-

-marca-turistica-e-plano-de-marketing-na-feira-das-

-americas-no-rio/

 A marca e identidade vencedoras foram propostas 

pelo escritório Tecnopop do Rio de janeiro, dirigido na-

quele momento (2011) pelo designer André Stolarsk.

Stolarsk (1970 - 2013) é designer formado em arqui-

tetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

USP, dirigiu o departamento de design e museografia 

do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de 1998 

a 2000. Também foi sócio-diretor da produtora Tec-

nopop, onde desenvolveu projetos nas áreas editorial, 

expositiva e de identidade visual. Em 2012 foi coorde-

nador geral de comunicação da Bienal de São Paulo. 

http://editora.cosacnaify.com.br/Autor/416/André-

-Stolarski.aspx.

Desenvolvida pela ADG Brasil – Associação dos Desig-

ners Gráficos, entidade de classe do setor, a concorrên-

cia teve como principal objetivo envolver profissionais 

que são referência em comunicação visual, alavancan-

do a divulgação da Marca São Luís e, por consequência, 

a visibilidade da cidade no cenário turístico nacional. 

“O processo de escolha da Marca São Luís contou com 

várias etapas até o momento, quando apresentamos 

nacionalmente a marca vencedora. Mais de 90 designs 

brasileiros se inscreveram no concurso, que originou a 

criação de oito marcas finalistas. Essas marcas foram 

criteriosamente avaliadas por um corpo de jurados e 

submetidas a um pré-teste aplicado por um instituto 

de pesquisa junto ao mercado turístico brasileiro”, ex-

plica Francisco Barros, titular da Secretaria Extraordi-

57 marca turistíca da cidade de são luiz (2011).
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Uma marca abstrata, usa a forma visual para transmitir 

uma grande ideia ou um atributo de marca. Essas mar-

cas por sua natureza podem proporcionar ambiguidade 

estratégica e funcionam eficazmente para grandes em-

presas que tenham muitas divisões pouco relacionadas 

umas com as outras. (WHEELER, 2008, p. 79)

com base nas teorias apresentadas por Wheeler 
(2008), um dos maiores desafios para uma nova mar-
ca é criar e manter consistência na mensagem. O sinal 
gráfico tem papel importante, ao fazer uma ligação no 
sistema visual e permitir que uma multiutilização co-
labore para que uma mensagem seja memorável de 
maneira mais rápida, como mostrado na figura 58.

portantes escritórios de design do Brasil, a proposta 

concebida pela Tecnopop foi a vencedora.

O conceito da marca nos remete a um dos mais tra-

dicionais elementos do folclore nordestino, o Bumba-

-meu-boi, manifestação cultural típica de São Luís. O 

que mais nos chamou a atenção foram as contas que 

confeccionam as capas usadas nas festividades, que 

nos levou à percepção de figuras diversas que se for-

mavam a partir de duas unidades formais: o ponto e 

o traço. Assim, nasceu a solução tipográfica que per-

meia toda a identidade visual, com o apoio de cores 

que exploram o caráter vibrante e quente da cidade.

http://www.tecnopop.com.br/sao-luis/

58 aplicações da marca turistíca da cidade de são luiz (2011).

59 aplicações da marca turistíca da cidade de são luiz (2011).

A capital do Maranhão – Patrimônio da Humanidade 

– ganhou sua nova marca de promoção turística. De-

pois de uma rigorosa concorrência criativa com im-

Observando o projeto, percebemos que a marca e sua 
identidade possuem um conceito bastante dinâmico, 
podendo ser fragmentada ou englobada como na trama 
produzida na imagem, figura 58. na página da rede so-
cial Facebook da secretaria de turismo atual a imagem 
carrega apenas uma  exclamação como elemento identi-
ficador e ao mesmo tempo se transforma em fragmento 
do grafismo que monta uma rede ou renda como a das 
fantasias da dança do boi figura 59.
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a tipografia tem em seu desenho, uma ligação com 
o sinal (exclamação) que finaliza em tom amarelo a 
palavra sãoluís!. são luís está grafado de uma manei-
ra despojada, percebe-se isso gramaticalmente, pois 
além de unida em uma só palavra, “sãoluís“, ela tam-
bém se apresenta em caixa baixa, entoando um “dizer 
enfático” bem no tom festivo da cidade.

tanto no site oficial da prefeitura, quanto em outros 
materiais ligados a secretaria de turismo de são luís, 
pesquisados até o momento da dissertação, o proje-
to criado pelo tecnopop só foi encontrado em uso na 
página oficial da rede social. Questionado pelo pes-
quisador, sobre o manual e as aplicações, o gestor de 
comunicação da prefeitura de são luís do maranhão 
não se manifestou oficialmente.

Construtores de marcas

A competição pelo reconhecimento é tão antiga quanto as 

bandeiras heráldicas, dos campos de batalha medievais. Não 

mais limitada pelo terreno físico, a gestão da percepção es-

tende-se hoje às ondas aéreas, ao espaço cibernético e mais 

além. assim como os domínios feudais se transformaram em 

empresas econômicas, o que foi uma vez a heráldica é agora 

a gestão de marcas. A batalha pelo território físico evoluiu 

para a concorrência pelo share of mind, o espaço do reco-

nhecimento pela mente. (WHEELER, 2008, p. 10)

esta afirmação apontou para que o pesquisador des-
ta dissertação procurasse e analisasse outras fontes de 

pesquisa, que supostamente poderiam nos levar para 
novas descobertas sobre as aplicações gráficas de mar-
ca de cidade e seus processos criativos. surgiram nos 
relatos e estudos citados em entrevistas ou matérias das 
marcas pesquisadas, alguns projetos internacionais, fun-
cionaram como referência para os projetos de marca de 
cidade em são paulo. a leitura evidenciou também que 
estes projetos, amplamente divulgados, são referente à 
criação da marca da cidade de nova iorque e Baltmor 
nos estados unidos da américa; Hong Kong, capital chi-
nesa, e a cidade de Melbourne na austrália.

a escolha das cidades revela segundo romulo casti-
lho e Juan paulo, dois dos designers entrevistados, que 
estas marcas foram criadas por escritórios muito atu-
antes no mercado de construção de identidade visual, 
com vasta experiência em projetos deste porte, poden-
do ajudar assim na compreensão e entendimento dos 
processos criativos para marcas de cidade. uma vez que 
estas marcas de cidade já foram implantadas, foi pos-
sível constatar algumas ações realizadas nos processos 
de trabalho das equipes destes escritórios.

Foi realizado um levantamento de imagens das apli-
cações, retirada do material de apresentação desses 
projetos, e posteriormente feita breve análise com o ob-
jetivo de documentar o uso das marcas criadas pelos 
escritórios Landor Associates e Wolff Olins.

também constatamos que os designers entrevistados 
construíram um arcabouço de informações utilizadas 
nos projetos das marcas tratadas como objeto de estu-
do, entendendo o quanto estas referências subsidiaram 
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o processo de criação e a imagem concebida em seus 
projetos de comunicação visual.

para entendermos sobre estes projetos, uma bre-
ve apresentação das empresas, Landor Associates e 
Wolff Olins, e sua relação com o universo acadêmico 
será necessário. 

para falar sobre a Landor Associates, teremos que fa-
zer uma pequena explanação sobre Walter landor, nas-
cido em munique, em 9 de Julho de 1913. 

Quando jovem, landor foi muito influenciado pelos 
movimentos de design Bauhaus e Werkbund, que pros-
peravam na alemanha naquela época. aos 18 anos, ele 
tinha reconhecido o grande potencial do design e de-
cidiu focar neste campo e “se concentrar em projetar 
produtos de uso diário que tornariam a vida das pessoas 
mais agradável”. http://landor.com/#!/about/history/

Walter landor deixou munique em 1931 e completou 
seus estudos no Goldsmiths College, universidade de 
londres. Junto com misha preto e milner gray, ele fun-
dou a Industrial Design Partnership (idp), em 1935 , a pri-
meira consultoria de seu tipo na inglaterra. um ano de-
pois, com a idade de 23, landor tornou-se o mais novo 
companheiro da Royal Society of Arts.

ele e a equipe foram para os estados unidos em 1939 
para instalar parte do pavilhão britânico na Feira mundial 
de nova iorque. lá ele conheceu importantes nomes do 
design, raymond loewy, Walter teague, Henry dreyfuss. 
com a guerra se aproximando na europa, Walter lan-
dor decidiu viajar por todo o país (eua), para estudar 
o design americano. assim encaminhou-se para a costa 

Oeste e visitou san Francisco, onde ele imediatamente 
decidiu se estabelecer, dizendo: 

“Para mim, era uma cidade que dava para o mundo in-

teiro, uma cidade construída sobre as tradições culturais 

do Oriente e do Ocidente... Como eu poderia viver em 

outro lugar?” Walter Landor, 1939, retirado do texto de 

Bernie Gallagher especialista em documentação sênior 

no Museu Nacional de História Americana Smithsonian. 

http://landor.com/#!/about/history/

em novembro do mesmo ano, ele foi apresentado 
a glenn Wessels do colégio califórnia de artes e Ofí-
cios em Oakland. Wessels convidou-o para ensinar em 
novo departamento da faculdade de design. O currí-
culo desenvolvido por landor enfatizou soluções prá-
ticas para problemas concretos. Fora da sala de aula, 
ele realizou um fórum em que “a prática de projetis-
tas, professores, arquitetos e executivos de negócios 
[poderia] estudar os mais recentes desenvolvimentos 
no campo do design”. Walter landor ensinou sua pri-
meira turma em janeiro de 1940 e conheceu Josephine 
martinelli. eles se apaixonaram e logo se casaram. em 
1941, ele criou Walter Landor & Associates (Wl&a) em 
um pequeno apartamento na área de Russian Hill de 
são Francisco, com sua esposa como o “associado”.

em 1945, a empresa Landor mudou a sua sede e 
estúdios para 556 Commercial Street, perto de Chi-
natown de san Francisco e ampliou sua equipe para 
incluir novos membros. Walter landor continuou a en-
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sinar fundamentos de design na escola são Francis-
co de Belas artes (hoje chamada de San Francisco Art 
Institute). lá ele conheceu rodney mcKnew, um artista 
aluno e independente que logo veio a bordo como um 
associado. Os ilustradores gráficos Francis mair e lillian 
sader, ambos ex-chicago, foram incorporados a Lan-
dor. mcKnew, mair e sader permanecem com landor 
por mais de 40 anos como staff e parceiros de design.

Walter landor foi uma força orientadora na área de 
identidade corporativa e de marca, logotipos e em-
balagens. um visionário que foi pioneiro no uso do 
design gráfico e imagens como ferramentas de negó-
cios e marketing, ajudou a criar e desenvolver algumas 
das marcas mais conhecidas que habitam o planeta. 
graças à criatividade inovadora, apoiada por estudos 
solidos sobre consumo e pensamento estratégico ri-
goroso, a Landor Associates agora desfruta de uma 
posição como uma das empresas de design mais pro-
eminentes do mundo. 

muitos logotipos e identidades visuais de produtos 
foram gerados na Landor Associates, as pessoas se de-
param todos os dias em torno de toda a parte do globo 
com seus projetos em forma de embalagens e projetos 
de comunicação visual e identidade de marcas.

texto construido a partir do texto de Bernie galla-
gher especialista em documentação sênior no museu 
nacional de História americana smithsonian. a expe-
riência de gallagher está nos trabalhos de mapeamen-
to de dados e informações do objeto histórico para 
publicações e projetos web do museu.

Marcas de cidade produzidas pela Landor Associates

O que vamos relatar a seguir são as explanações 
sobre alguns projetos desenvolvidos pela empre-
sa Landor, não vistos aqui como um estudo de caso, 
mas sim com o objetivo de desvendar e descrever o 
processo de entendimento da necessidade e resposta 
que o projeto proporcionou para as marcas de cidade 
de Baltimore, Hong Kong e Melburne todos projetos 
realizados pelo escritório Landor Associates.

Baltimore

60 marca da cidade de Baltimore (2008).

O Baltimore Area Convention and Visitors Associa-
tion procurou reposicionar a cidade como um destino 
turístico para os viajantes de negócios e lazer em um 
raio de até 250 milhas da cidade, procurando impul-
sionar a economia local. a pesquisa com turistas e pla-
nejadores das convenções de Baltimore, revelou para 
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a equipe da Landor, indices baixos sobre a percepção 
pretendida. no entanto, a cidade foi avaliada conside-
ravelmente bem, entre os viajantes que tinham visita-
do nos dois ultimos anos. a equipe Landor concluiu, 
assim, que Baltimore não tinha um problema como 
destino, tendo bons serviços e produtos, mas sim um 
problema de percepção das pessoas.

diante desta conclusão, um dos principais objetivos 
foi focar e definir um forte diferencial na percepção 
para a cidade de Baltimore, melhorando a competiti-
vidade em um mercado que inclui Boston, Nova York, 
Filadélfia e no distrito de Columbia, cidades que man-
tinham associações únicas nas mentes e corações dos 
viajantes. a experiência multifacetada, da vivência em 
Baltimore naquele momento, fez com que a Landor 
desenvolvesse uma ideia ampla o suficiente dentro de 
um guarda-chuva para a marca, para gerar um código 
estético simbólico, aceito pelo consumidor para cons-
truir e comunicar sua identidade. seus muitos atri-
butos positivos - relevância histórica, personalidade 
peculiar, diversidade de bairros, fácil acessibilidade, 
esportes emocionantes e uma comunidade artística 
próspera -, teriam que caber na identidade da marca.

como afirma iain ellwood na obra ‘O livro essencial 
das marcas’ (2004), esse caminho estava correto:

Os códigos estéticos são as imagens e significados sim-

bólicos de uma marca derivados de todos os campos da 

cultura dos consumidores, incluindo os exemplos abaixo.

Todos constituem um recurso fértil para elaborar o DNA 

da marca, o imaginário da marca e o significado simbó-

lico da personalidade da marca.

Geografia, ciência, lei, história, educação, culinária, idio-

ma, tecnologia, esportes, sociedade, artes, cultura po-

pular, animais, identidade, moda, religião, monarquia, 

filosofia, finanças, rituais e humor.

Os códigos estéticos simbólicos que esses conjuntso re-

presentam costumam ser aceitos universalmente pelos 

grupos de consumidores e especificamente usados pe-

los respectivos consumidores visados interessados para 

construir e comunicar a sua identidade consigo mesmo 

e com os outros. (ELLWOOD, 2004, P. 148)

 

61 aplicações da marca da cidade de Baltimore (2008).
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a equipe Landor identificou o diferenciador chave 
de Baltimore: uma cidade de classe mundial e com 
uma orla marítima próspera que não tinha o estressan-
te ritmo apressado das áreas urbanas mais intensas. 
após isso, o ambiente descontraído permitiu uma fácil 
exploração em ritmo próprio do visitante e incentivou 
espontaneidade e aventura. a marca Brand Driver™, 
em tradução livre “vá com o fluxo” ou “entre nele”, foi 
trazida à vida através de uma cativante linha gráfica, 
que serviu como uma chamada à ação para os visitan-
tes e como uma identidade visual vibrante, dinâmica, 
energética, brincalhona e convidativa.

Hong Kong

Hong Kong para alcançar uma série de objectivos eco-
nómicos, sociais e culturais importantes.”

sr. tung chee-hwa, o chefe do executivo da região 
administrativa especial de Hong Kong, explicou que 
seu objetivo era fazer de Hong Kong a cidade mais 
cosmopolita da Ásia. O desafio da Landor foi definir e 
promover os pontos fortes e características únicas de 
Hong Kong para uma ampla gama do público inter-
nacional. para resolver este desafio, a equipe de de-
signers da Landor avaliou uma extensa pesquisa em 
um esforço para compreender as percepções de Hong 
Kong por várias audiências.

62 marca da cidade de Hong Kong (2001).

63 aplicações da marca da cidade de Hong Kong (2001).

em 2001, a Landor começou a iniciativa de cons-
truir a marca para Hong Kong, em resposta a uma re-
comendação do governo chinês que declarou: “Hong 
Kong deve promover a sua posição única (...), um pro-
grama de promoção externa de sucesso pode ter um 
impacto positivo significativo sobre a capacidade de 
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a expressão visual da marca que a Landor criou foi 
uma interpretação contemporânea do dragão pode-
roso e energético. O conceito da marca foi composto 
por quatro elementos distintos que representam os 
caracteres chineses de Hong Kong e as letras da cida-
de. isso simboliza uma mistura de influências orientais 
e ocidentais, em estilo sugestivo de caligrafia chinesa. 
a comunidade asiática, como um todo, elogiou a iden-
tidade e destacou o papel de Hong Kong como um 
centro internacional de negócios, arte e cultura.

 O sistema de design da Landor foi aplicado em uma 
parte da vida de Hong Kong desde o seu lançamento, 
aparecendo em localidades turísticas da cidade, co-
municações e transporte. 

em 2010, a identidade foi ligeiramente atualizada 
por uma empresa local, mas a essência do conceito ori-
ginal e o dna da marca continuam a celebrar a cidade.

que assegura maior longevidade a potente essência da 
marca contra forças dinâmicas internas e externas.

Outro projeto relevante, já conhecido dentro do 
universo da identidade de marcas para cidades, é o 
projeto da marca da cidade de Melbourne na australia. 
a empresa Landor foi chamada para a tarefa e desen-
volveu a imagem que reflete a sofisticação e o frescor 
da cidade de Melbourne. com o objetivo de ajudar a 
entender as complexidades políticas superadas recen-
temente, unindo escalas díspares de entidades gover-
namentais, foi capturada a paixão da sua população: a 
unificação da cidade e o seu flexível e dinâmico dia a 
dia, com foco no futuro do lugar, com uma mescla de 
perenidade e avanço.

Melbourne

como afirma ellwood (2004, p. 150), o dna da marca 
é a unica fonte de referencia para todas as atividades 
da marca e do seu marketing, interno e externo. O autor 
ainda explica que seu uso reduz o risco de diluição da 
marca, aumentando sua coerência e potência, oferecen-
do uma linguagem para negociar mudanças na marca, o 

64 comparativo da atualização da marca da cidade de Hong Kong (2010).

65 marca da cidade de Melbourne (2009).

por mais de quinze anos que o conselho da cida-
de de Melbourne não solicitou uma marca ou logotipo 
para suas atividades. O que este grupo gestor queria 
na verdade era algo duradouro e com a capacidade 
de preencher e traduzir a sofisticação e flexibilidade 
dos seus habitantes e ao mesmo tempo. trazer uma 
solução de longo prazo para a cidade.
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a empresa Landor construiu em sua imagem a co-
nectividade e pujança que a capital possui e promoveu 
as relações dos negócios, entretenimento e cultura.

Os designers da Landor construíram um programa 
da marca com base nos resultados de uma auditoria 
completa das várias identidades de Melbourne e sua 
sustentabilidade a longo prazo e planos estratégicos. 
a auditoria avaliou a opinião pública e entrevistou os 
interessados que incluíam funcionários locais do go-
verno, empresários e representantes da comunidade. 
no coração do novo design, o ousado “m” criado como 
símbolo da identidade, se apresenta uma expressão 
plena do sistema de identidade imediatamente reco-
nhecível e tão multifacetado como a própria cidade: 
criativo, cultural, sustentável. uma celebração da di-
versidade e da interpretação pessoal que é icônico e 
voltada para o futuro.

seguindo a pesquisa, outra empresa de design que 
já citamos e agora iremos apresentar um de seus tra-
balhos é a Wolff Olins, fundada em Camden Town, 
Londres, em 1965 por michael Wolff e Wally Olins. 
conhecida como uma empresa que vem empurrar 
para novos rumos os limites da identidade e design 
de logotipo. muito do seu trabalho foi recebido com 
ceticismo, mas isso nunca os impediu de avançar e 
evoluir a sua estrutura de negócios ao longo de sua 
história de mais de 40 anos. a Wolff Olins tem tra-
balhado para clientes internacionais, incluindo a Tate 
Galleries, AOL, New York City, Mercedes e Unilever.

embora sempre tenham conseguido ser bem su-
cedidos e progressistas em suas atitudes, a empre-
sa realmente começou a crescer somente na dé-
cada de 1990 e início de 2000. eles abriram novos 
escritórios em várias capitais do mundo como Ma-
drid, Barcelona, Nova York, San Francisco e tóquio. 
Olins deixou a empresa em 2001 e uma equipe de 
gerenciamento estratégico, atualmente liderada 
por Brian Boylan, assumiu a empresa, mantendo o 
nome da assinatura Wolff Olins. a empresa conti-
nua a empurrar o design de identidade em direções 
novas e mutáveis e acreditam, ao criar trabalho du-
radouro para grandes empresas internacionais. em 
tradução livre, retirado do site da empresa Woflf 
Olins www.wolffolins.com

as marcas têm hoje em dia papel crucial na percep-
ção e agregação de valores em produtos e empresas, 
mas se observarmos as cidades como grandes gera-66  aplicações da marca da cidade de Melbourne (2009).
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doras de serviços, ellwood (2004) deixa claro quando 
afirma que “as marcas de serviços dependem mais da 
gestão de um processo ou de um conjunto de elemen-
tos que de um único produto. isso significa que pode 
ser mais difícil alcançar a uniformidade.” Quando tra-
tamos de cidades, a percepção da sua marca acaba 
acontecendo de maneira diferente a uma empresa e 
mais próximo a uma marca de serviço. O fato de não 
ser uma corporação, como já dito, e suas interações 
serem na verdade relações complexas dadas de mui-
tas maneiras diferentes, faz com que a percepção da 
marca seja fragmentada e muitas vezes traz mais que 
um ponto de vista sobre a cidade.

na afirmação dos criadores da marca da cidade de 
nova Yorque em seu lançamento em 2006 isso fica claro:

To create a brand for New York City, the challenge was 

not to define a purpose, but to capture an essence. 

This was articulated by the idea: “only one, but no one 

NYC.”The resulting brand identity has now been embra-

ced not just by New York City’s official marketing, tou-

rism and partnership organization, NYC & Company, but 

across many city departments.

Para criar uma marca para New York City, o desafio não 

era definir uma finalidade, mas capturar uma essência. 

Existe somente um cidade “New York”, mas dentro des-

sa cidade estão muitas cidades. São, aproximadamente, 

191 vizinhanças, quase 1 milhão de edifícios e 8,2 milhões 

de pessoas que amam a cidade em 138 idiomas diferen-

tes. Cada um destes indivíduos tem sua própria “New 

York”. Assim, o projeto foi articulado pela idéia: “somen-

te alguém, mas ninguém NYC.” 

Em uma tradução livre, retirado do site da empresa Wo-

flf Olins www.wolffolins.com acessado em 18/04/2014.

segundo o gestor, o resultado da identidade de mar-
ca tem sido aceito não apenas pelo mercado de nova 
iorque, mas pelo turismo e pela organização oficiais.

New York

67  marca da cidade de nova iorque (2006).

Há apenas uma cidade de nova iorque. mas, dentro 
de uma cidade existem muitas outras “cidades”. cada 
indivíduo tem sua própria nova iorque.

dentro da mente de cada nova-iorquino reside uma 
versão diferente de New York City. É um lugar amado 
em 138 línguas diferentes e visto através de uma com-
binação quase infinita de culturas, ideologias e modos 
de vida. todo mundo vivendo lado a lado.

Esta qualidade caleidoscópica é uma das grandes coi-

sas sobre esta cidade. É a mesma coisa que nós ama-
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mos. Mas também torna difícil para representar. Não há 

um símbolo, não um logotipo ou marca que significa 

New York City para todos.

Para criar uma marca para Nova Iorque, o desafio para 

os designers da Wolff Olins, não foi definir um propósi-

to, mas sim, para capturar uma essência. Esta foi articu-

lada pela idéia: “apenas um, mas ninguém Nova Iorque.” 

Em uma tradução livre, retirado do site da empresa Wo-

flf Olins www.wolffolins.com acessado em 18/04/2014.

a identidade da marca, resultante do projeto, ago-
ra foi abraçada não apenas pelo marketing oficial da 
cidade de nova iorque, turismo e organização de par-
ceria, NYC & Company, mas em vários departamentos 
da cidade.

segundo a empresa Wolff Olins. a nova marca tem im-
pulsionado a comercialização ainda maior do turismo 
e ganha vida no centro de visitantes da cidade. em 
2007, ano seguinte ao lançamento, o número de vi-
sitantes para a cidade aumentou 5%, segundo a pró-
pria Wolff Olins divulgado em seu site, www.wolffolins.
com/nyc,  o que resultou na criação de 350 mil postos 
de trabalho, isso reflete mais uma afirmação do estra-
tegista de marcas iain ellwood (2004, p. 153):

As empresas já não podem se dar ao luxo de permane-

cerem fiéis a um planejamento focalizado num produto 

ou tecnologia; o consumidor deve estar na essencia de 

toda tomada de decisão empresarial. Isso significa que 

para uma marca, hoje, capacitar-se e aumentar a sua 

vida entre os consumidores, é imperativo descobrirem 

o que querem os consumidores e ir além destes desejos. 

Uma parte desta questão é que os consumidores que-

rem criar e manter a própria autoimagem pelo consumo 

e uso das marcas.

68  marca aplicada as iniciativas da cidade, incluindo greenNYC, BeFitNYC e MillionTreesNYC

a nova proposta de marca nYc se tornou na voz 
singular e forte para a cidade. agora, é usada em uma 
variedade de iniciativas em toda a cidade, incluindo 
greenNYC, BeFitNYC e MillionTreesNYC, projetos fo-
mentados pela cidade envolvendo muitos moradores, 69 umas das formas de utilização da marca de Nova Yorque
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Foi constatado que 2010 tornou-se um ano de recor-
des para a cidade: com 49 milhões de visitantes, que 
geraram us$ 31 bilhões em gastos e impulsionaran a 
cidade de nova iorque para o destino turístico mais po-
pular dentro dos eua pela primeira vez em 20 anos. em 
uma tradução livre, retirado do site da empresa Woflf 
Olins www.wolffolins.com acessado em 18/04/2014.

ao ler e relatar este aspecto de valorização da cidade 
como destino turístico, percebemos que a afirmação de 
ellwood (2004, p. 185) de que no ato de uma compra, 
a escolha de um destino turístico, o capital financeiro 
pode ser sobreposto em relação ao capital da marca, 
por conta da relação que é criada com a identidade.

Para os consumidores, o filtro financeiro não é fixado 

com o passar do tempo, mas apenas a em um único 

dado momento, no ponto de venda; onde o capital fi-

nanceiro (o dinheiro) é trocado pelo capital da marca (a 

indentidade).

Funcionando como um indicador de criação para 
novas marcas em várias cidades internacionais de 
grande porte, percebemos que a base para estes pro-
jetos acontecerem e foram referenciados pela opinião 
de pessoas residentes e turistas das cidades. este le-
vantamento de dados primários apareceu como prá-
tica recorrente pelas equipes de designers, que pos-
teriormente analisam seus pilares diferenciais para a 
formulação de um desafio para a identidade. O que foi 
possível perceber é que o briefing, de forma geral, é 

organizado pela empresa de design e seu norte pro-
jetual surge da própria discussão desta formulação, 
como isto nos casos relatados das marcas de Baltimo-
re e Melbourne.

de maneira expandida os tópicos destes processos 
de criação ficaram nesta odenação:

1. levantamento de dados primários com moradores 
e turistas
2. identificação de elementos prioritários na percep-
ção do público
3. análise dos elementos e classificação de aceite e 
rejeição
4. Organização das condicionantes projetuais docu-
mentadas em formato de briefing

O resultado criativo destes projetos apresentados 
neste capítulo foram colocados em uso pelo relato re-
tirado das empresas sondadas, mostrando que até o 
momento tem havido boa aceitação.

as marcas apresentadas neste capítulo foram ana-
lisadas do ponto de vista conceitual, já a análise de 
projetos em termos técnicos e seus manuais, caberá 
como tarefa para as marcas brasileiras, que serão es-
tudadas no próximo capítulo, tendo como ponto de 
partida metodologias já apontadas nesta dissertação 
até o momento. 
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Capítulo 3 
 
A criação de Marcas de Cidade: três estudos de caso

3.1. APRESENTAÇÃO DO TERCEIRO CAPÍTULO 

sendo o mais longo desta dissertação, este capítu-
lo relata, analisa e descreve três estudos de caso de 
marcas de cidade. as marcas escolhidas para serem 
analisadas foram lançadas oficialmente, coincidente-
mente, em um período muito próximo umas das ou-
tras. campinas e embu das artes, por exemplo, foram 
lançadas no mesmo mês, em janeiro de 2013. um fator 
que reforça o critério de seleção é a utilização dessas 
marcas pelas prefeituras até o presente momento. 

um esclarecimento sobre a marca que foi desenvolvida 
para a cidade de são paulo, que posteriormente acabou 
sendo implementada no setor de turismo da prefeitura, 
a spturis, ela não é propriamente uma marca da cidade, 
mas foi concebida e desenvolvida para esta função e hoje 
faz parte do portfólio de marcas de são paulo. 

criadas inicialmente para serem utilizadas como 
marca de cidade, sendo um logotipo ou sinal gráfico 
acompanhado de logotipo, as marcas foram escolhi-
das devido as condições favoráveis de pesquisa, en-
volvendo inclusive o levantamento de dados empíri-
cos, tais como entrevista aos seus criadores. 

estabeleceu-se ainda um critério para estudar estas 
marcas baseado no sistema proposto por alina Whee-
ler em seu livro identidade de marca (2008). a autora 

relata procedimentos e etapas necessários para a boa 
prática da construção e gestão de marcas. de forma 
pontual em seu livro, Wheeler organiza uma coletâ-
nea de casos e opiniões de profissionais renomados 
do mercado de identidade visual no mundo. 

também foi preciso apoiar-se nas leituras de dela-
no rodrigues, autor do livro Naming - nome da marca 
(2011) e ellen lupton (2013) que descreve técnicas e 
possibilidades em processos criativos. marty neumeir 
também contribuiu com seu livro Brand Gap (2003) 
ao alinhar valor de marca e identidade visual. Já eva 
Heller (2012) respaldou o olhar sobre psicologia da cor 
entre outros teóricos. 

este trabalho discute desde o impacto do nome da 
cidade na conceituação da identidade da marca até a 
linguagem gráfica adotada e seus desdobramentos no 
sistema de aplicação da identidade. comparemos, por 
exemplo, os nomes adotados nas seguintes marcas de 
cidade, que serão analisadas mais adiante: “cidade de 
embu das artes” e “prefeitura de campinas”. a adição 
das palavras “cidade” no primeiro caso e “prefeitura” 
no segundo caso, induzirão percepções diferentes por 
parte dos cidadãos, visitantes e turistas expostos à 
essas marcas. a termologia “cidade” sugere um sen-
so de pertinência maior que “prefeitura”, rodrigues 
(2011) ressalta ainda que, embora o designer assuma 
um papel protagonista ao longo do processo de de-
senvolvimento da identidade da marca, a escolha de 
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nomes não é sua exclusividade, envolvendo outros 
atores, tais como os gestores com os quais negocia. 

a maioria dos projetos em design começa com um 
problema. como melhorar uma embalagem? dar mais 
vida e entendimento a um cartaz? redefinir uma orga-
nização de texto em uma página de revista? criar uma 
tipografia específica para uma determinada causa? 
criar ou redesenhar marcas, são exemplos corriquei-
ros do dia a dia de um designer gráfico.

como foi mostrado no decorrer desta dissertação, 
uma das questões que emerge é como estes designers 
formulam as perguntas geradoras da problematização 
e organizam as informações para iniciar apropriada-
mente uma série de processos criativos que darão 
andamento ao ato de projetar. segundo ellen lupton 
(2013, p. 61),

Depois de definir o problema, é hora de criar soluções 

e propostas formais mais articuladas. Isso muitas vezes 

significa apresentar ideias para si mesmo e para outros 

designers da sua equipe, bem como para clientes e pos-

síveis usuários finais.

reuniões, workshops e palestras em equipe figura 
70, são atividades cotidianas de um escritório de de-
sign, nos estágios iniciais de desenvolvimento do par-
tido projetual

em relação ao produto estético gerado, na perspec-
tiva de produção da manifestação de marca, simprini 
(2010) define três aspectos distintos: 
• Um primeiro sentido e mais básico refere-se à mani-
festação formal, materiais, formas, cores, grafismos e 
outros elementos que fazem parte da construção lite-
ral da imagem. a relevância deste aspecto tem ligação 
com a reprodutibilidade da marca, a amplitude de sua 
aplicação e custos operacionais. 
• Um segundo aspecto diz respeito à uma forte vo-
cação expressiva. aqui percebe-se a capacidade de 
magnetizar a mensagem, enquadrado por um objetivo 
consciente de comunicação. 
• O terceiro aspecto está ligado à emoção e surpre-
sa. simprini (2010, p. 174) afirma ser este aspecto o 
mais tradicional por causar, em partes, certo nível de 
elegância, beleza e refinamento da experiência de um 
usuário e ou audiência, atingida pela manifestação da 
comunicação e aparência da marca. 

ainda assim, os projetos de marca não somente 
procuram em sua maioria provocar um efeito gracioso 
ou belo.

Contudo, o objetivo estético do projeto de marca não 

procura necessariamente produzir manifestações gra-

ciosas ou belas no sentido tradicional do termo, mas 

70 reuniões, workshops e palestras com equipe tre comunicação
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de preferência as manifestações consideradas notáveis, 

pouco banais, mesmo se elas não são inevitavelmente 

amadas ou apreciadas subjetivamente por todos os re-

ceptores. (SIMPRINI, 2010, p. 174)

para iniciarmos os estudos de caso, partiremos da 
discussão sobre qual processo criativo e metodológi-
co foi utilizado por cada profissional responsável pela 
marca. posteriormente, faremos uma varredura nos 
documentos e ou manuais de marca e, por fim, uma 
análise na própria marca dando ênfase a forma, uso de 
cores e tipografia.

todos os tópicos levantados no capítulo anterior, 
que corresponderam à construção de identidade, se-
rão utilizados individualmente ou combinados, como 
ferramentas, para mensurar o quanto as marcas estu-
dadas, carregam os princípios apresentados na visão 
dos autores que respaldam esta pesquisa.

Os pilares da metodologia de anholt (2007) e seus 
seis tópicos, baseados no uso de locais, edifícios e ou 
fragmentos em prol de uma identificação de uma cida-
de; as nomenclaturas apresentadas por peón (2001); as 
inferências de costa (2008) ao descrever as funções de 
uma marca; e as etapas processuais de Wheeler (2008) 
construirão as análises, juntamente com outros autores 
que aparecerão ao longo desta pesquisa e serão funda-
mentais para a construção deste capítulo.

É de extrema importância para a prática da pesqui-
sa na área de identidade visual de cidades, o momen-
to do cruzamento dos dados, sejam eles coletados em 

campo como entrevistas, fotografias, vídeos ou até 
mesmo objetos de materiais históricos, respaldados 
e interpretados pela teoria acumulada da formação e 
vivência do designer. estes dados criarão uma espécie 
de teia relacional, dando ênfase a diferentes interpre-
tações ao montante de dados levantados, tópicos re-
levantes do briefing e conceitos teorizados. O objetivo 
é mostrar um panorama e a validação de caminhos 
para o projeto, alguns convergentes e outros até mes-
mo antagônicos, configurando assim de maneira posi-
tiva uma ou mais visões sobre o partido projetual em 
questão. neste momento, emerge a solução criativa 
ou insight que irá se desdobrar em uma ou mais estra-
tégias e, por fim, o resultado que, por ventura, poderá 
ser um produto tangível ou intangível. nesse sentido, 
lupton (2013, p. 61) afirma:

A primeira etapa do processo de design envolve lançar 

uma rede ampla ao redor do seu problema; ao longo do 

processo, dezenas de conceitos diferentes podem surgir, 

desde os óbvios até os bizarros. Antes de dedicar tempo 

e energia para desenvolver uma solução única, os desig-

ners abrem sua mente para inúmeras possibilidades e, 

em seguida analisam mais de perto algumas delas.

Marcas de Cidade analisadas:

a partir dos critérios de escolha descritos no início 
deste capítulo foram analisadas três marcas de cidade 
desenvolvidas no estado de são paulo:
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• São Paulo / SPTuris, marca criada para a secretaria 
de turismo da prefeitura de são paulo; 
• Prefeitura de Campinas, marca desenvolvida para a 
gestão 2013;
• Cidade de Embu das Artes marca também desenvol-
vida para a gestão de 2013;

ao começarmos os estudos de caso, apresentaremos 
como cada marca foi desenvolvida em seu contexto de 
criação. as marcas de são paulo e embu das artes não 
foram solicitadas pelos governantes das cidades inicial-
mente. Os designers envolvidos propuseram os projetos 
aos gestores, após criarem as marcas em projetos aca-
dêmicos. diferentemente da marca de campinas, que foi 
criada pela agência de publicidade FsB (núcleo campi-
nas), a pedido da prefeitura da cidade.

É importante reforçar que as duas primeiras marcas 
foram criadas dentro de projetos de pesquisa acadê-
mica, sendo assessoradas por tutores e orientadores 
em suas respectivas escolas e, depois, analisadas por 
banca examinadora, tendo recebido um segundo tra-
tamento após as recomendações e correções dos do-
centes. a marca de são paulo foi desenvolvida pelo 
designer rômulo castilho em seu trabalho de conclu-
são de curso de graduação, no centro universitário 
senac-sp. Já a marca de embu das artes foi concebi-
da pelo designer Juan paulo pinto rodriguez, em seu 
trabalho e pesquisa de pós-graduação pela Fundação 
armando Álvares penteado (Faap). a marca da cida-
de de campinas foi solicitada pela prefeitura e desen-
volvida por Hildebrando neto, publicitário da agência 

de propaganda FsB e está sendo gerenciada por ele 
mesmo até o momento.

3.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA ANÁLISE

3.2.1. Documentos analisados

1. a partir da seleção das marcas a serem analisa-
das, houve a necessidade de organizar em tópicos e 
formular uma lista de documentos para que pudésse-
mos entender as marcas como produto final. com o 
intuito de chegar ao processo criativo e as metodo-
logias ou caminhos realizados pelos designers, foram 
levantados os seguintes materiais para análise:
- O manual de identidade, disponível no site da prefei-
tura ou disponibilizado pelo departamento de comu-
nicação ou pelos designers criadores das marcas;
- Fotografias realizadas em visitas a campo e ou busca 
de imagens na internet referente aos projetos (as cir-
cunstâncias e procedimentos das visitas são detalha-
das em cada análise);
- entrevistas aos designers criadores das marcas;
- entrevistas aos gestores atuais das marcas;
- documentos do processo criativo: sketches, rafes, 
painéis visuais e ou referenciais.

3.2.2. Procedimentos de análise

Os procedimentos adotados na análise envolvem 
quatro etapas, cada uma delas dedicada a uma cate-
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goria de documentos, tal como listado acima. O qua-
dro abaixo sintetiza os procedimentos adotados. É im-
portante lembrar que os elementos apresentados na 
tabela, comparecem articulados de várias formas ao 
longo das análises. em outras palavras, estes elemen-
tos não comparecem na sequência em que são apre-
sentados na tabela, mas são convocados e articulados 
na medida em que cada estudo de caso inspira.

não tem número pré-definido de páginas. pode ter me-
nos de 10 pranchas ou mais de uma centena delas”.

percebemos diante da afirmação da autora e ao de-
senvolvimento deste texto, que podem existir diversos 
formatos e conteúdos para um manual. deteremo-nos 
à leitura e análise dos documentos desenvolvidos para 
as marcas dos estudos de caso selecionados, devido 
organizarem o conteúdo com as formas de utilização 
das marcas implantadas.

para que uma marca tenha coerência e consistência 
em seu uso, as pessoas envolvidas e que trabalham 
com ela ou para ela, como funcionários ou prestadores 
de serviço, devem conhecer não só sua história como 
também incorporar a sua cultura. assim, a imagem da 
marca e a forma com que ela conversa e se relaciona 
com o seu público deverá ser sempre coerente.

para que esta cultura possa ser assimilada de ma-
neira rápida, um BrandBook é uma das práticas corre-
tas como solução. ele desempenha o papel de contar, 
como uma biografia, a história e descreve a personali-
dade da marca. Wheeler (2008)

um manual de identidade é uma ferramenta utiliza-
da para descrever aspectos técnicos da marca como 
construção, proporções e aplicações, já o BrandBook 
apresenta aspectos sentimentais e subjetivos e pode, 
também, conter a parte técnica, incorporando o ma-
nual de identidade, sendo um material mais completo.

a análise dos manuais ocorreu a partir do conceito 
sugerido por munhoz (2011), que divide um bom ma-
nual de identidade em três partes: 

Análise dos manu-
ais de identidade

Análise das  
entrevistas

Análise  
iconográfica

Análise dos  
registros criativos

1- Conceituação 1-Seleção de trechos 

significativos dos 

testemunhos;

1 - Análise da apli-

cação da marca  

em casos práticos;

1- Seleção de  

registros do pro-

cesso criativo;

2- Aspectos Técnicos 2- Interpretação 2- Análise dos 

registros selecio-

nados;

3- Aplicação 3- Confronto com os 

resultados obtidos 

no projeto da marca

3- Análise  

fundamentada  

em bibliografia

3.2.2.1. Análise dos manuais de identidade

para garantir o sucesso da implantação deste pro-
duto gráfico, no caso, uma marca de cidade, é preciso 
desenvolver um documento de apoio e implantação, 
um dossiê, que funciona como um grande guia de uso 
prático, tratado aqui como manual de identidade visual. 
segundo munhoz (2011, p.18), “cada projeto tem neces-
sidades particulares. um manual de identidade visual 
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• A primeira parte reúne todos os dados sobre a insti-
tuição, seu posicionamento, apresentando as bases do 
projeto de identidade visual.
• Uma segunda parte deve reunir os dados sobre a cons-
trução da marca e apresentar os resultados do projeto. 
• A terceira e última parte reúne-se dados sobre as 
aplicações, apresentando as referências para implan-
tação do projeto. 

partindo deste pressuposto teórico, ainda foram 
feitas leituras de outros manuais, a fim de enten-
der os tópicos mais relevantes a serem observa-
dos nos manuais de são paulo, embu das artes e 
campinas. dessa forma, criou-se uma lista com os 
itens mais relevantes.

de acordo com munhoz (2011), os manuais de iden-
tidade de marca, que documentam o conceito e for-
mas de utilização do projeto, podem conter tópicos 
diferentes em seu conteúdo, podendo ter mais ou me-
nos dados técnicos que auxiliam os gestores no uso de 
uma marca, conforme necessidades e contexto onde 
a marca será aplicada. no entanto, neste capítulo foi 
listado as atribuições técnicas mais relevantes encon-
trados na bibliografia de munhoz (2011) e nos tópicos 
dos manuais estudados.

conceituação:
apresentação do manual como documento e dire-

trizes de uso da marca e o conceito geral do trabalho 
de identidade a ser lido. em alguns casos divulga-se 
a pesquisa desenvolvida para chegar aquele resul-

tado de forma lúdica e sensorial, utilizando fotos e 
textos de impacto que convergem para o conceito 
geral do projeto.

1 marca 
apresentação da imagem da marca, logotipo ou até 

sinal gráfico. neste momento é explicado o conceito 
imagético, suas atribuições de valor e palavras chave, 
também pode-se apresentar através do uso de painéis 
visuais e explicações de conceito da mesma forma.

1.1. prioritária
apresentação da imagem do logotipo e sinal gráfico 

na sua versão principal, a que deve sempre ser utilizada 
primordialmente com todas as suas cores se houver ou 
monocromática, caso essa seja a marca principal.

1.2. desdobramentos 
apresentação da imagem da marca e ou logotipo, ou 

até mesmo logotipo e sinal gráfico com as versões que 
podem ser utilizadas, como, por exemplo, a marca na 
horizontal e vertical ou com algum elemento importante 
no caso de um desdobramento de alguma submarca.

1.3. Formas de utilização
apresentação da imagem da marca com as varia-

ções de uso. são descritas regras como quando só 
usar o sinal gráfico, uma restrição com somente o lo-
gotipo ou até mesmo uma nova variante de cor espe-
cífica para uma determinada aplicação.

2. versão positiva (preto/branco)
a marca é apresentada em sua versão acromática 
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representada em preto e branco. esta versão é impor-
tante por conta do entendimento de interpretação de 
cores transformadas em linguagem claro e escuro sem 
meio tom (cinza), traduzindo a mesma característica 
e força visual para a marca acromática, no caso de um 
baixo relevo, por exemplo, onde a ausência de tinta 
deve ser suprida.

3. versão negativa (preto/branco)
a versão negativa tem as mesmas características 

da versão positiva cromática, porém é apresentada 
uma caixa para acomodar a imagem em preto, crian-
do uma marca em cores invertidas ou, melhor dizen-
do, negativadas.

4. Área de não interferência
a área de não interferência da marca ou reserva, ge-

ralmente, é construída a partir de um módulo definido 
(retirado de parte de uma tipografia da marca). auxilia 
tanto na construção da própria marca, quanto na de-
finição da caixa de proteção. surge com o intuito de 
proteger a marca do contato com outro elemento visu-
al muito próximo, podendo interferir no bom entendi-
mento da imagem da marca, evitando ruídos possíveis 
de ocorrer quando este cuidado não se faz presente.

5. construção do grid (definição de módulos)
a definição de módulo ou módulos se faz a partir 

da escolha do designer de trabalhar com a tipografia e 
suas nomenclaturas já pré-definidas (espaço, espessu-

ra e altura). ao utilizar parte ou até mesmo uma das le-
tras da tipografia escolhida como unidade de medida, 
o profissional cria um módulo espacial de referência, 
para construir uma malha quadriculada. esta malha 
proporciona ao designer um grid de construção para 
o logotipo e seu sinal gráfico. tanto o desenho como 
os espaços entre os elementos que o formarão terão 
um parâmetro de medida e um método construtivo, 
o que melhora o controle das proporções e possíveis 
distorções da imagem em criação.

6. construção geométrica (malha de curvas)
em alguns casos de logotipos não é necessário o uso 

desta construção geométrica, pois muitas das topogra-
fias já passaram pelo processo de construção com base 
geométrica. assim, é mais comum sua utilização em 
desenhos mais orgânicos onde o encontro de curvas, 
cordas, retas e semirretas tornam-se parte importante 
do processo de refinamento de uma criação, melhoran-
do toda concordância geométrica da imagem.

7. padrão cromático
nos manuais ou brand books, em geral, o capítulo 

cores é bem explicado e muito claro quanto a sua uti-
lização. É um signo memorizante muito forte, por ve-
zes, lembramos da cor de uma empresa em primeiro 
lugar e depois de sua imagem.

7.1. prioritária (CMYK, RGB, Pantone)
as cores utilizadas na marca são conhecidas como 

prioritárias no sistema de identidade e no manual isso 
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deve ficar claro para que usos incorretos quanto as 
cores não aconteçam.

7.2. secundária (CMYK, RGB, Pantone)
as cores secundárias têm uma importância mui-

to grande, elas não fazem parte da imagem da 
marca, logotipo ou sinal gráfico, mas são utiliza-
das no sistema de grafismos ou fundos que com-
põe o projeto.

8. padrão tipográfico
em alguns casos é explicado o motivo da escolha 

da família tipografia e qual seu papel diante de suas 
características construtivas, esta informação pode 
ajudar no reforço do entendimento do conceito ge-
ral da marca.

8.1. principal – marca
a tipografia que constrói o logotipo deve ser con-

templada.
8.2. complementar – tagline e endereços
todas as informações complementares como 

endereços em papelaria, chamadas em sites e ou-
tros materiais, em que seja necessário texto e que 
não pode conflitar com a tipografia escolhida para 
a marca.

8.3. texto corrido – impresso e digital
todos os textos e informações geralmente com 

uma tipografia apropriada para leitura e textos longos, 
possível de ser adquirida para uso em toda empresa 
em sistema. normalmente, não recomendava-se usar 
a tipografia escolhida para a marca.

9. comportamento da marca
tópico que vem delinear o uso da marca e seus ele-

mentos gráficos em situações de fundo com cores e 
fotografias. por exemplo, uma fachada de uma edifi-
cação ou uma embalagem.

9.1. controle de fundos – fotos: positivo/negativo
panorama dentro de uma escala de cor, especifi-

cando onde a marca pode ser utilizada em positivo e 
negativo, de acordo com o contraste atingido.

9.2. contraste de cores – quantidade
desenha-se onde a marca suporta sua utilização 

com caixa de proteção ou não e como pode-se definir 
um melhor posicionamento da marca sobre um fundo 
complexo como uma fotografia, por exemplo.

9.3. usos incorretos
O que se pretende com este tópico nos manuais é 

deixar claro ao usuário da marca que este ou aquele 
uso podem comprometer a imagem pretendida com a 
comunicação da marca. sendo assim, alguns tipos de 
erros comuns como distorções, troca de tipografia ou 
cor e aplicação de novos elementos sobre a marca não 
são permitidos.

10. aplicações institucionais e comerciais. 
neste tópico, são apresentadas as aplicações con-

forme cada objetivo de marca. podemos entender 
como aplicações básicas as relacionadas à papelaria 
como cartão de visitas, envelopes, papel carta e apli-
cações diversas, específicas a um determinado univer-
so de marca como levantado por munhoz (2011).
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3.2.2.2. Análise das entrevistas

É necessário enfatizar alguns pontos e considera-
ções importantes feitas pelos profissionais entrevista-
dos, descrevendo o passo-a-passo do desenvolvimen-
to dos projetos das marcas que estudaremos neste 
capítulo. perceberemos diferentes caminhos e respos-
tas de projeto. as entrevistas pontuarão algumas situ-
ações e possíveis tomadas de decisão projetual, que 
não foram respaldadas pela teoria levantada até o mo-
mento deste trabalho, mas que contribuem para esta 
dissertação com pontuais conhecimentos práticos re-
alizados pelos designers.

perceberemos a partir da leitura dos documentos le-
vantados e fornecidos pelos gestores de marca ao longo 
desta pesquisa, que situações particulares e característi-
cas e, em alguns casos, divergentes, surgiram em alguns 
momentos. essas situações incorporaram informações 
relacionadas ao conceito de criação e estratégia de cada 
projeto de marca de cidade e não foram somente infor-
mações técnicas de utilização e construção gráfica.

É exatamente isso que as empresas estão tentando fa-

zer. Elas estão nomeando gerentes de marca, que estão 

formando departamentos especializados em marca, ocu-

pados por estrategistas, que por sua vez, estão munidos 

com pesquisa sobre marcas. (NEUMEIER, 2003, p. 14)

como afirma neumeir (2003), as empresas estão 
tentando controlar melhor suas marcas nomeando 

profissionais na função de gerentes de marca. O que 
podemos perceber pelas entrevistas com os profis-
sionais é que esta forma ou metodologia de trabalho 
também tem sido incorporada às cidades. Hoje, os 
profissionais de marca estão mais preocupados com a 
marca de cidade, sua construção, andamento da ges-
tão e suas manifestações, como é possível perceber 
no depoimento de Juliana carrasco, que responde 
pela marca spturis:

O processo de criação da marca levou quase dois anos, 

tendo o seu lançamento ocorrido em dezembro de 2011.

O posicionamento “viva tudo isso” foi criado antes mes-

mo do desenho da marca. Ele, junto com os pilares, foi a 

fonte de inspiração para o desenvolvimento do projeto 

gráfico - marca, tipografia, estilo fotográfico, cores, tom 

de voz, etc. Isso foi a base para ter um direcionamento 

adequado de comunicação e de conceituação das pe-

ças produzidas. 

(Juliana Carrasco, entrevista em 10 de Abril de 2014)

3.2.2.3. Análise iconográfica

O refinamento do olhar para a aparência do resul-
tado final ou parcial das aplicações da identidade vi-
sual e de seus sistemas deve ser realizado por meio 
de visitas a campo, onde um levantamento fotográfi-
co, do que for possível ser identificado, gere material 
para novas constatações sobre os projetos. em alguns 
casos, quando não foi possível fotografar, houve um 
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cuidado ao buscar por imagens existentes na internet 
de forma criteriosa, considerando e sendo respaldado 
pelos depoimentos dos designers entrevistados.

3.2.2.4. Análise dos registros criativos
O levantamento e organização dos documentos 

possibilitou relacioná-los aos depoimentos dos de-
signers criadores das marcas estudadas. Os relatos 
e percepções puderam ser confrontados. Foi feita 
uma análise e descrição dos processos criativos e 
de suas etapas, tornando possível perceber o uso de 
procedimentos e fundamentos teóricos abordados 
nessa dissertação.

3.3. ESTUDOS DE CASO

3.3.1. Cidade de Embu das Artes:

segundo Wheeler (2008, p. 56) um nome é base de 
sucesso para uma marca:

O nome certo é atemporal, não cansa, é fácil de dizer 

e memorizar, representa alguma coisa e facilita as ex-

tensões da marca... Um nome é transmitido dia após 

dia, na conversa, nos e-mails e no logotipo... Um nome 

mal escolhido para uma empresa, um produto ou um 

serviço pode atrapalhar os esforços de marketing, pela 

má comunicação ou porque as pessoas não conseguem 

pronuncia-lo ou lembra-lo... Dar nome requer uma abor-

dagem criativa, estudada e estratégica.

O processo criativo

Juan paulo pinto rodriguez aliou sua experiência e 
vivência de 10 anos na prefeitura de embu das artes, à 
oportunidade de desenvolver uma atividade de pesquisa 
de pós-graduação, para construir uma nova identidade 
para a cidade onde sempre morou. O briefing deste pro-
jeto foi desenvolvido pelo próprio rodriguez e amadu-
recido em seu desenvolvimento projetual. contrariando 
o que diz Wheeler (2008), o projeto não teve, segundo 
declaração em entrevista, a separação entre briefing da 
marca e briefing da criação. para Wheller (2008, p. 111), 
essa diferença é importante de der documentada:

Enquanto o brief de marca é um acordo sobre a essência e 

os atributos da marca, o brief de criação sintetiza o que a 

equipe de criação precisa saber para realizar um trabalho 

responsável e alinhado com os objetivos gerais do projeto.

Outra característica importante é que rodriguez, 
publicitário de formação e designer, conseguiu rea-
lizar um acordo com a prefeitura da cidade, de que 
ao doar o seu projeto de marca para a cidade, uma 
lei fosse promulgada para que a marca não possa ser 
mais modificada, mesmo em uma nova gestão de pre-
feitura. dessa forma, ele garantiu a utilização da marca 
desenvolvida, por ele, para cidade de embu das artes.

inicialmente, rodriguez organizou alguns painéis 
com imagens referentes à cidade de embu das ar-
tes. segundo Baxter (1998), em seu livro “projeto de 

71 marca atual cidade de embu das 

artes e criador Juan paulo pinto 

rodriguez
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produto”, trata-se de uma ferramenta eficiente para o 
desenvolvimento de palavras-chaves, pois interpreta 
imagens e revela uma mensagem que possibilita sin-
tetizar um ou mais pensamentos. no caso do projeto, 
isso direcionou a atividade para a criação de produtos.

além das pesquisas de referências visuais e pro-
jetuais de outras marcas para cidade já descritas 
nos capítulos anteriores, a marca de embu das artes 
também desenvolveu em seu processo criativo uma 
abordagem diferente. Foi utilizado durante o desen-
volvimento da marca gráfica, o método de abstração 
de imagens de carlos eduardo leite perrone, profes-
sor e coordenador do curso de “pós-graduação em 
Design gráfico: conceito e aplicação” da Faap (Fun-
dação armando alvares penteado). O método foi ex-
posto durante a disciplina “marca: nominação e gra-
fismo” e tem fundamental importância de aplicação 
para o projeto desenvolvido para a marca de embu 
das artes. nesse processo, foram feitas abstrações 
de imagens a partir de fotografias de gestos manu-
ais (figura 72), que representavam palavras-conceito, 
relacionadas à prefeitura de embu das artes. em se-
guida, essas fotos foram transformadas em desenhos 
com auxílio de papel vegetal, sobreposto às fotogra-
fias, e lápis de cor preto para criar áreas de cor uni-
formes com alto contraste, com intuito de refiná-los 
após digitalização e vetorização.

“Até por fim e a partir destas palavras, as represen-

tei com o gesto. (O objetivo era) fazer uma conste-

72 Fotos documentando o processo criativo de movimento gestual 

transformando em desenho
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lação destas palavras e extrair um elemento gráfico 

muito interessante…”

(Juan Paulo Pinto Rodriguez entrevista em 11/12/2013)

após essa etapa, foi realizada uma transcrição des-
tes gestos fotografados para desenhos. as imagens 
passaram por um processo de limpeza do traço até 
atingir uma imagem ideal, um sinal gráfico muito se-
melhante aos grafismos indígena que o designer havia 
pesquisado e organizado em seu painel referencial.

temos a lembrança de um carimbo, com definições 
irregulares em sua construção. de maneira geral, ro-
driguez, autor da marca, defende esta característica 
irregular por conta das aplicações que possivelmente 
poderão ser feitas por artesões da região. ele afirma 
que ao entrevistar alguns artesãos e lhes mostrar as 
marcas utilizadas anteriormente pela prefeitura (figu-
ra 74), eles, afirmaram que era muito difícil a repro-
dução de forma manual. esse fato influenciou a sua 
condução projetual, pois o designer queria criar algo 
simplificado que pudesse ser reproduzido facilmente.

Sobre a construção da forma

a marca de embu das artes é composta por sinal 
gráfico e logotipo, segundo costa (2008), trata-se de 
uma marca mista, como é classificada pela nomencla-
tura do inpi (instituto nacional de propriedade indus-
trial). assim em seu sinal gráfico percebe-se como for-
ma dominante a imagem de um quadrado construído 
em duas partes, de maneira irregular, o que gera um 
espaço ou contra-forma aproximada a um losango. 

73 Fechamento da imagem que foi definida para o sinal gráfico da marca da cidade de embu das artes

a construção de painéis em técnica de mosaico, fi-
gura 75, muito utilizado na cidade também foi outro 
motivo importante considerado por rodriguez.

(...) a questão do mosaico que eu previ e que já é uma 

coisa da identidade da cidade. Se você andar por ai, 

você vai perceber que tem bastante (mosaicos). Ainda 

não vi sendo aplicada, (mas) tenho visto (sendo) aplica-

da em lotações, em prédios públicos e outros elemen-

tos como o grafismo previstos. 

(Juan Paulo Pinto Rodriguez, entrevista em 11/12/2013)

74 marcas utilizadas nas gestões passadas da cidade de embu das artes
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também é perceptível a relação de contraste cau-
sada pela escala diferente entre as palavras, perce-
be-se a intenção proposital de valorizar a palavra 
“embu” que está em corpo maior, com classificação 
de altura e espessura bold e formatação irregular em 
relação às outras palavras que estão sendo usadas 
de maneira regular. ainda sobre a composição das 
palavras, temos que ressaltar que elas estão grafadas 
em versal versalete, ou seja, com letras capitulares no 
início: “cidade, embu e artes”. as preposições “de 
e das” não recebem este mesmo tratamento sendo 
grafadas em letras minúsculas, tecnicamente chama-
das de caixa baixa. a composição pode ser utilizada 
tanto na vertical como na horizontal figura 77 e 78, 
proporcionando um mesmo entendimento e norma-
tização espacial pelos módulos. 

75 teste da marca atual em técnica mosaico

76 marca atual da cidade de embu das artes  77 e 78 apresentação de módulo construtivo para as duas versões da marca

a marca tem ainda na sua composição geral, um 
encadeamento produzido com a junção das palavras 
“cidade de embu das artes”, figura 76. esta compo-
sição forma uma caixa retangular invisível ao lado es-
querdo do sinal gráfico, sendo na varredura do olhar 
(ocidental) do espectador, a primeira parte da com-
preensão da composição.
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Sobre a tipografia

O projeto da marca de embu das artes utilizou 
como base a tipografia rotis, criada em 1988 pelo 
designer Otl aicher, para alguns, essa foi sua mais im-
portante contribuição tipográfica. O alemão Otl ai-
cher criou reputação internacional, após ser um dos 
pioneiros e o grande mentor do desenho de imagem 
empresarial do pós-guerra. http://tipografos.net/de-
signers/aicher.html. 

a tipografia rotis foi modificada por rodriguez, 
aproximando-a da linguagem esperada:

Eu fiz um redesenho da tipografia Rotis, justamente 

para trazer a mesma linguagem do símbolo, a questão 

da sinuosidade do traço também para a tipografia. Fiz 

um corte nas letras fechadas, como o “O”, para abrir e 

possibilitar a aplicação com stencil e fazer, por exemplo, 

vasada em um tótem. (Juan Paulo Pinto Rodriguez, en-

trevista em 11/12/2013)

percebemos no levantamento de dados desta dis-
sertação, que essa prática tem acontecido com certa 
frequência em projetos de marca. em muitos casos 
não traz melhorias ao projeto da tipografia, mas sim 
o adapta por conta de alguma situação que o autor 
julgou necessária, tecnicamente ou esteticamente, re-
levante para o projeto da marca. O professor e desig-
ner Wollner (2003, p. 271), utiliza o termo “tipograma” 
para se referir a esta prática.

Considera-se tipograma a expressão verbal e visual 

composta com base em signos tipográficos existentes e 

agrupados de forma particular. Por seu comportamen-

to, uniformidade, destaque e constância de uso, serve 

como referência visual de uma empresa, instituição, 

corporação e produtos.

79 análise de tipográfias realizada por Juan paulo pinto rodriguez, para 

realizar o redesenho da família rotis

O que percebemos ao analisar o estudo realizado é 
uma proposta que tenta trazer maior personalidade e se 
adequar a uma possível utilização de reprodução manu-
al pelos artesãos. O que parece é que o designer espera 
que sua criação seja realmente reproduzida pela classe 
artística da cidade. no entanto, também é possível per-
ceber que a desestruturação do desenho acontece sem 
trazer benefícios de melhor leitura da tipografia.

Questionado sobre a família tipográfica comple-
ta, rodriguez respondeu que construiu todas as suas 
letras. ele cita a alteração da letra “O”, mas no caso 
a marca em si de embu das artes, esta vogal não é 
utilizada. percebe-se uma preocupação do autor em 
deixar o material o mais completo possível, visando 
novas utilizações documentadas no manual da marca. 
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a união do logotipo e seu sinal gráfico geram a 
configuração atual da marca da cidade de embu das 
artes. este equilíbrio é organizado a partir de uma 
composição regida por módulos criados pela própria 
marca, ou seja, o módulo nasce da medida e espes-
sura da haste da tipografia. muitas vezes no logotipo 
estes módulos podem ajudar também a definir a área 
de não interferência, assim como o posicionamento de 
sinal gráfico, outro adereço ou vinheta gráfica, como 
exemplificado nas figuras 80 e 81.

Sobre o uso de cores

tecnicamente as cores têm um papel preponde-
rante na construção de uma identidade. para melhor 
organização e possibilitar maiores combinações en-
tre cores e tons, pode-se criar hierarquias definidas: 
cor primária destinada à símbolo, cor secundária 
destinada ao logotipo ou descritor da instituição e 
cores de apoio para atender as necessidades de co-
municação (WHeeler, 2008, p. 118). a cor em uma 
ordem de percepção tem o segundo lugar na mente 
de quem as lê, Wheller afirma que é essencial para 
o designer ter uma compreensão sobre a teoria das 
cores e uma visão clara de como a marca deve ser 
percebida e evidenciada.

peón (2001, p. 33) também destaca a vantagem 
de utilizar, no máximo, três cores na marca para 
não tornar onerosa a implantação do sistema de 
identidade visual.

rodriguez afirma que as cores da marca da cidade 
de embu das artes têm inicialmente sua concepção 
na pesquisa e em seus painéis visuais de conceitua-
ção. com o passar do tempo e o desenvolvimento do 
projeto foram atribuídas a cada cor uma função e mo-
tivo de sua existência na marca:

Por exemplo, o verde representa a exuberância da mata 

e natureza na cidade, não é um verde que foi colocado 

a esmo, resgatei isso. (Juan Paulo Pinto Rodriguez, en-

trevista em 11/12/2013)

80 Grid construtivo e uso do módulo no espaçamento entre letras

81 criação da área de não interferência da marca  
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todas as cores tiveram outras interpretações; o ama-
relo, a riqueza, e o vermelho, a coragem. podemos hi-
poteticamente dizer que essas cores poderiam repre-
sentar estas mesmas coisas em outra cidade. segundo 
Heller (2012, p. 17), as relações que se devem ter e a in-
terpretação no uso de cores devem ser mais profundas.

Quem trabalha com cores, como artistas, os cromo te-

rapeutas, os designers gráficos ou os de produtos in-

dustriais, os arquitetos de interiores, os conselheiros de 

moda, precisam saber de que forma as cores afetam as 

pessoas. Embora cada um trabalhe com as suas cores 

individualmente, os efeitos devem ser universais.

Sobre a implantação da marca na cidade

a marca na cidade ainda esta longe da dissemina-
ção proposta por rodriguez, mas é possível perceber 
que de forma estratégica ela está presente no trans-
porte público da região, ponto importante e asserti-
vo. a marca nYc, por exemplo, também se utiliza das 
redes de metrô e taxis. este fato tem relevância, pois 
o transporte funciona como forte ponto de contato 
para visibilidade da marca. É também possível perce-
ber que está sendo respeitada a proporção e as cores 
estabelecidas para marca, como descritas em seu ma-
nual de uso, figura 82.

É ainda falta bastante, por exemplo, a questão do mo-

saico que eu previ e que já é uma coisa da identidade da 

cidade, se você andar por aí você vai que tem bastante, 

e ainda não vi sendo aplicada, tenho visto aplicada em 

lotações, em prédios públicos, agora outros elementos 

como o grafismo que eu previ, a aplicação do grafismo 

em prédios públicos, ainda não vi também, já tem até 

prédios novos que já foram entregues e que poderiam 

ter recebido isso e ainda não implantaram, acredito que 

isso é importante para identificar estes prédios como 

sendo municipal e não estadual, não só a placa sinali-

zando mas a própria construção. (Juan Paulo Pinto Ro-

driguez, entrevista em 11/12/2013)

muitas outras aplicações foram pontuadas no ma-
nual de identidade da marca de embu das artes. po-
demos constatar que o planejamento do sistema rea-
lizado pelo designer poderá ter sua implantação total 82 aplicação da marca atual embu das artes no transporte público da cidade
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com o tempo, figura 83 e 84, a partir da gestão atual, 
segundo o responsável pela marca antónio Francisco 
alves de Oliveira:

A marca da cidade de Embu das Artes, até o momen-

to teve grande aceitação da população local e regional, 

tendo a compreensão dos poderes executivo e legisla-

tivo, aplicando uma lei que estabelece a marca como 

símbolo oficial da cidade, juntamente com o brasão de 

armas, conforme a Lei nº 2.647 de 7/1/2013, aceito tam-

bém pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de 

Embu das Artes (ACISE), que atende todos esses seg-

mentos da cidade, já podendo ser vista e aplicada em 

fachadas de comércios, papelarias oficiais e na arte e 

artesanato produzidos pelos artistas da cidade. (Antó-

nio F. Alves de Oliveira, entrevista em 26/05/2014)

Consideração parcial 

a marca de embu das artes possui em seu manu-
al de identidade uma quantidade de informações que 
garantem a sua reprodução técnica, a partir de uma 
varredura em seus principais pontos, fechando assim 
estes aspectos. porém em sua conceituação, no con-
ceito estabelecido e relatado pelo designer, isso não é 
possível de se ver, gerando assim uma interpretação 
sinuosa ou precária sobre os porquês da marca. 

segue algumas imagens das páginas do manual 
onde podemos observar pontos importantes que o 
criador do projeto propõe para a implantação.

83 Layouts para papelária básica retirado do manual de identidade visual da 

marca embu das artes

84 Layouts para transporte retirado do manual de identidade visual da marca 

embu das artes
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estas páginas foram retiradas do documento enviado pelo criador da marca Juan paulo pinto rodriguez, percebe-se que as informações estão dispostas de forma didática em relação as explicações técnicas, 

no entanto as ilustrações estão em algumas paginas equivocadas um exemplo é a área de não interferência que não é respeitada por títulos, o manual segue a maioria dos tópicos indicados por munhoz (2011).

O documento completo encontra-se em anexos no cd que acompanha o volume desta dissertação.

85

87

86

88
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estas paginas foram retiradas do documento enviado pelo criador da marca Juan paulo pinto rodriguez, percebe-se que as informações estão dispostas de forma didática em relação as explicações técnicas, 

no entanto as ilustrações estão em algumas paginas equivocadas um exemplo é a área de não interferência que não é respeitada por títulos, o manual segue a maioria dos tópicos indicados por munhoz (2011).

O documento completo encontra-se em anexos no cd que acompanha o volume desta dissertação.
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3.3.2. Prefeitura de Campinas:

a marca para a cidade de campinas têm em seu 
processo de projeto e organização de briefing, carac-
terísticas que precisam ser relatadas e esclarecidas, 
para o melhor entendimento. em entrevista com Hil-
debrando neto, soube-se que a marca foi desenvol-
vida a pedido do prefeito da gestão atual da cidade 
(2013), seu briefing não foi claramente revelado pelo 
entrevistado, mas trata-sede uma encomenda pessoal 
do gestor da cidade. a pedido de neto, parte do que 
foi dito não foi gravado ou documentado.

O estudo de campinas, entre as marcas analisadas é 
a única que não leva em seu naming, a palavra “cidade” 
e sim prefeitura. segundo rodrigues (2011), este tipo de 
conduta colabora para um afastamento de sua audiência. 
desta forma, gera-se menos empatia com a marca, pois 
os moradores pertencem à cidade e não à prefeitura. este 
fato parece pouco relevante ou até simples, mas traduz 
muito o relacionamento com o objeto e a visão projetual 
no contexto geral da cidade. por outro lado, esse foi um 
ponto claro no briefing relatado na entrevista. Outro pon-
to que merece destaque é a relação que neto fez entre 
o mapa de campinas e o mapa do estado de são paulo.

...O design da cidade... a maneira como a cidade cresce, 

a maneira com que as grandes vias são estabelecidas, 

com que o território é ocupado, a vocação de cada re-

gião, ela é um item de design, ela determina o histórico 

e as perspectivas para a cidade. Então, olhar a geografia 

da cidade como um item de design, olhar a história da 

cidade como item de design, foi o ponto de partida para 

este trabalho.

A marca... a cidade tem um ponto central, ela tem um 

marco zero, que é uma praça - Carlos Gomes - em Cam-

pinas, foi daquele ponto central, que era até um peque-

no centro e tinha uma linha férrea próxima, onde tinha 

uma estação próxima,  que a cidade começou a crescer 

em várias direções, com as suas vocações e etc . (Hilde-

brando Neto, entrevista em 05/12/2014)

É perfeitamente possível traçar um paralelo com a 
teoria estabelecida por lynch (1997). Quando o publi-
citário afirma que o marco zero da cidade é o ponto de 
partida para a construção criativa da marca de cam-
pinas, é possível garantir que a lembrança da cidade 
fique perene. O elemento dominante, a praça carlos 
gomes, é o fator relevante neste momento do início 
do projeto, criando uma lembrança simbólica de um 
ponto de partida imaginário, já que não há nenhum 
monumento ou grande forma arquitetônica para an-
corar este ponto como imagem. ainda, na visão de 
lynch (1997) é possível dizer que este elemento do-
minante tem, também, o papel de extrair da estrutura 
local um símbolo da identidade, um destaque para a 
comunicação visual da cidade.

…do ponto zero ela, apresenta qual é a origem da cida-

de, onde ela começou a cidade. Então, aquele marco 

93 marca atual da prefeitura de cam-

pinas e criador Hildebrando neto
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zero é o ponto central da marca. A partir daí a cidade 

expandiu em várias direções, cada uma com uma voca-

ção. Então, transformar este eixo x e y em um mapa da 

cidade, que é um mapa que a gente chama de evoca-

tivo, que ele traz com ele atributos estéticos que adje-

tivam a cidade, foi o que partiu daí para esse resultado 

final, Então a marca tem, exatamente, a área territorial 

da cidade, o que presta um primeiro serviço que é: o 

campineiro não sabe fazer o mapa da sua cidade. Se a 

gente perguntar para qualquer paulista ou paulistano, 

eu sou paulista, qual é o mapa de São Paulo, eu pos-

so até desenhar errado, mas eu sei qual é o mapa. Eu 

não sei quem fez a primeira marca de São Paulo, do 

estado, mas prestou um serviço, as pessoas sabem se 

localizar geograficamente, onde é. Então, esse primeiro 

serviço precisava ser prestado à cidade. A gente fez... 

isso  foi até uma pesquisa sem uma preocupação em 

ter um índice estatístico/quantitativo, mas se pergun-

tou para várias pessoas “Como é o desenho da cidade 

de Campinas? Geográfico?”, e ninguém sabe, ninguém 

sabia. Então, ela tinha que prestar primeiro este serviço. 

(Hildebrando Neto, entrevista em 05/12/2013)

percebe-se pela fala do profissional que sua bus-
ca é positiva ao tentar criar uma intenção educati-
va a partir da forma inicial em que a marca é criada, 
ou seja, o mapa da cidade de campinas. no entanto, 
quando esta mesma forma é posteriormente estiliza-
da, reduzindo sua similaridade com o mapa da cida-
de, houve bastante perda de informação em relação 

ao desenho do mapa real da cidade, o que pode ser 
observado quando ambos são comparados lado a 
lado, figura 94.

94 comparação da forma do mapa da cidade com a estilização da criação da marca 

atual da prefeitura de campinas

mas é claramente justificável a atitude de sintetizar a 
imagem, ao ser feita, melhorando a sua aplicabilidade 
e uso reduzido em algumas situações. acredita-se que 
com o tempo e reforço em campanha e comunicados à 
população isso possa acontecer, mas ainda não foi pos-
sível perceber esta compreensão afirma neto.

O processo criativo

em relação ao processo criativo, neto coloca de 
forma bem categórica a fórmula que para ele é uma 
crença, que toda estética tem por si uma ética. Quan-
do solicitado que ele explicasse melhor sua afirmação, 
ele se desculpa e diz:
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Posso resumir o caminho, este percurso, nessa frase: é 

a crença de que toda ética tem uma estética. Para se 

desenvolver uma marca ou para fazer uma campanha 

ou para fazer qualquer demanda de comunicação, este 

é o nosso olhar: qual é a estética que a gente quer? É 

a estética que venha da ética que a precede, do que se 

pretende com isso, a ética no sentido do histórico de 

onde isso nasce da perspectiva que se pretende com 

essa marca. E a gente olhou a cidade assim.

Eu até me sinto em falta com você, em não te responder 

mais academicamente, mas é isso: a estética da marca 

não é uma tentativa e erro, não é um exercício de ten-

tativa e erro...

Não teve muitos layouts para se aprovar um.

Não, foi se estudando e se vendo: olha, queremos um eixo...

…Queremos um eixo. Então, o primeiro desenho da mar-

ca foi uma cruz. Nós queremos valorizar esta coisa do 

marco zero, por onde a cidade cresceu e a gente sabia 

que a gente tinha que no final, desenhar uma estética a 

partir disso.

(Hildebrando Neto, entrevista em 05/12/2013)

pela afirmação do publicitário fica constatado 
que seu processo criativo não foi baseado em cons-
trução de painéis visuais ou palavras chaves. de 
modo geral, ele estava convicto de que queria uma 
marca a partir da estilização do mapa da cidade, 
esta postura fez com que a imagem da marca fos-
se construída de forma muito rápida e pontual. ele 
não considerou a tentativa e erro como um proces-

so de criação. Wheeler (2010, p. 114) acredita que o 
processo de criação de uma marca, começa com o 
designer examinado centenas de variações tipográ-
ficos para um logotipo e também afirma que roti-
neiramente centenas de esboços são colocados na 
parede para que possam ser discutido em grupo. 
cada abordagem preliminar pode ser o catalisador 
para novas abordagens. no entanto, este processo 
apareceu de maneira comum nos projetos estuda-
dos das marcas de embu das artes e são paulo.

Sobre construção a forma

Outro aspecto citado por neto é com relação a 
construção do desenho da marca, que foi sendo cria-
do como “uma gestação”. primeiro, partiu-se do risco 
de uma “cruz”, ele pretendia que a marca tivesse um 
ponto de partida como o marco zero da cidade, por 
isso fez questão de valorizar esse aspecto. 

95 imagem da constru-

ção da marca atual da 

prefeitura de campinas
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É possível entender o raciocínio do criador ao so-
brepor as imagens em tom cinza sobre o mapa de 
campinas e, posteriormente, ao selecionar cores dife-
rentes para separar as formas conseguidas na repre-
sentação de casa região da cidade.

Sobre a tipografia

ferroviárias foram incorporadas na Deustche Reisch-
bahn (rede ferroviária alemã) e começaram a ser usa-
das para todo sistema de sinalização da época (auto-
estradas, nomes de ruas, números de casas etc). 

a principal característica desta família tipográfi-
ca é sua estrutura construtiva imutável, mesmo com 
os seus acabamentos sendo modificados (por cau-
sa dos métodos e ferramental aplicados à fonte), sua 
base estrutural sempre permanece a mesma. de todo 
modo, a escolha tipográfica é bem justificável ao pro-
jeto, por possibilitar sua utilização em placas e comu-
nicações externas, muito utilizadas pelas gestões de 
prefeitura. porém, em seu “pré-manual”, consta que 
a fonte din utilizada é a versão criada em 1995, pelo 
designer de fonte holandês albert-Jan piscina, que 
projetou esta família multi-peso, a pedido de empresa 
FontFont. a família FF din, ao contrário din 1451, usa 
nomes de peso regular. cinco pesos itálicos e cinco 
pesos condensados foram adicionados em 2000, já 
em 2009 foram adicionados cinco pesos itálicos con-
densados. em 2011, o MoMa, o museu de arte moder-
na de nova iorque, acrescentou as primeiras fontes 
digitais para sua coleção permanente. Observando o 
material fornecido, não fica claro o montante destas 
informações sobre a tipografia, também é possível 
perceber que o projeto não restringe a tipografia so-
mente para a marca. peón (2001) recomenda que a 
tipografia prioritária seja usada para a construção do 
logotipo e a tipografia secundária, deve ser de outra 
família, com o intuito de não concorrer com a fonte 

96 tipografia din 1451 utilizada no projeto

a tipografia utilizada para a marca da prefeitura de 
campinas é a família de nome din. sua especificação 
correta é din 1451, sua criação data inicialmente em 
1905 para a rede ferroviária prussiana (KPEV). após a 
1ª guerra mundial praticamente todas as companhias 
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estabelecida para a marca. no manual há o uso da 
mesma família tipográfica em outras aplicações, figu-
ra 97.

como a agência, até o momento da pesquisa, não 
forneceu um manual propriamente dito, somente uma 
apresentação onde a marca e algumas das regras de 
uso foram explicitadas, não é possível afirmar que o 
projeto tenha novas características de uso tipográfico. 
no entanto, em uma análise fotográfica foi novamente 
observado o uso da família din em outros materiais na 
cidade, figura 98.

Sobre o uso das cores

sobre a questão cromática da marca de cam-
pinas, as diretrizes que foram levantadas mostram 
que a marca foi dividida em muitas cores diante da 
necessidade de se explicar e evidenciar as regiões 
da cidade.

Então, se a gente trocar a administração, ainda vai ser 

de valor dizer que Campinas tem um brilho incomum, 

que ela tem ou quer ter transparência em todas as re-

lações com a administração, com o cidadão, com a ci-

dade, que as suas regiões tem vocações e necessidades 

diferentes, a necessidade das pessoas que vivem em 

Viracopos é uma, na região do Ouro Verde é outra, de 

Barão Geraldo é outra, de Sousas é outra e essas neces-

sidades estão colocadas aí. (Hildebrando Neto, entre-

vista em 05/12/2013)

97 Layout de placa onde é possível perceber o uso da tipografia din em textos 

complementares

98 Outras aplicações onde a tipografia din está sendo utilizada independente da marca
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existe uma informação errônea na apresentação da 
cor preta, pois ela é colocada como cor secundária. 
nas aplicações percebemos que o logotipo “prefeitura 
de campinas” é o tempo todo grafado em preto.

Sobre a implantação da marca na cidade

Outra informação muito importante é sobre o an-
damento desta marca em relação a sua implantação, 
em visita a campo percebeu-se uma aplicação ainda 
muito tímida e com pouca visibilidade. Outra questão 
é que onde está aplicada. sua utilização parece bem 
pontual e com baixa pregnância visual. pode-se atri-
buir isso em um primeiro momento a certa monoto-
nia nas aplicações, sem um cuidado aparente em usos 
em fundos escuros e também na presença de outras 
informações ao seu lado. não podemos dizer que fa-
tos como esses relatados, venham trazer prejuízos de 
ordem comunicacional ao projeto como um todo, pois 
ainda está em implantação segundo neto. mas, pode-
mos afirmar que, até o momento, estes supostos ajus-
tes, que ainda não se fizeram presentes, podem ser 
fruto de uma inexistência de um manual de marca.

em novo contato com neto, ainda sem resposta, 
não foi possível adquirir o manual de marca completo 
ou em versão melhorada. até o momento, o portal da 
prefeitura de campinas também não disponibilizou o 
documento, prática recorrente em sites de prefeitura 
do estado de são paulo.

Olha, a marca ainda é pouco conhecida na cidade, pou-

co utilizada pela cidade. Os pontos de contato... a gente 

está levantando o acervo de ponto de contato agora, a 

gente está começando a aplicar ela agora. Esta marca 

tem um mês de utilização, para valer com a nossa parti-
99 detalhe da apresentação fornecida pelo criador onde é possível perceber a atri-

buição “cor secundária” para o preto, utilizado no logotipo
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cipação. É tudo muito recente, como eu te falei, alguns 

pontos de contato que estão surgindo a gente nem ima-

ginava no ponto de partida inicial, quando a marca foi 

feita. E o que a gente vai se deparar, te confesso que é 

um ponto de interrogação. Então, o manual desta marca 

está sendo o que a gente quer como desejo mais am-

bicioso deste projeto: é que a cidade use a marca, que 

ela reconheça a marca e que ela se aproprie da marca. 

Que daqui pra frente quando se falar de Campinas, todo 

mundo possa ter na memória, como eu, como o paulista 

tem, quando se fala do estado de São Paulo. (Hildebran-

do Neto, entrevista em 05/12/2013)

Considerações 
apenas foi possível ter acesso a uma apresenta-

ção da marca em arquivo digital, o que dificultou o 
aprofundamento sobre esta marca e seu processo 
criativo. a imagem resultante da marca possui quali-
dades iniciais como a síntese de imagem e uma con-
ceituação coerente ao briefing descrito em entrevis-
ta, porém seu processo criativo não teve como ser 
relatado, sendo apenas descrito de forma sucinta. no 
entanto, foi possível observar não estar presente ne-
nhuma das teorias levantadas na bibliografia dessa 
dissertação. sobre as aplicações da marca na cidade, 
muito pouco foi feito pela gestão atual, o pesquisa-
dor desta dissertação pretende continuar estes estu-
dos, pois acredita na possibilidade de acesso a novos 
materiais que poderão ser produzidos com o intuito 
de melhorar esta análise.100 aplicações da marca atual
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a apresentação entregue pelo criador não esta completa para uma analise aprofundada da identidade desenvolvida até o momento, o tópico de maior carência da apresentação tem relação com a malha 

construtiva da marca.

O documento completo encontra-se em anexos no cd que acompanha o volume desta dissertação
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3.3.3. SPTuris: São Paulo

a marca da secretaria de turismo da prefeitura de 
são paulo, spturis, criada por rômulo castilho, foi fru-
to de seu projeto de conclusão do curso de graduação. 
ele buscou inicialmente criar uma marca para a cidade 
de são paulo, mas o projeto foi reconduzido para uma 
marca de turismo para a cidade, após apresentação à 
diretoria da spturis. É possível perceber nas figuras 
109 e 110 que a marca passou por uma adequação, foi 
retirada a grafia “cidade de” e o nome são paulo foi 
centralizado e sobreposto no sinal gráfico criado.

O projeto do designer para a marca são paulo teve 
um processo de criação muito claro, que se percebe 
nos levantamentos documentados e realizados para 
esta dissertação. também é possível perceber o uso 
bastante assertivo da metodologia de projeto respal-
dada pela bibliografia de Wheeler (2008). de modo 
geral, castilho mostrou em sua trajetória estes indícios:

Primeiro foi feita uma imersão no DNA da cidade - 

sua história, seus sabores, o que te faz especial, o que 

a mídia diz, quais são os problemas e quais são as 

qualidades. Segundo foi feito um exercício de insight 

- que é entender o seu público-alvo e o que eles pen-

sam da cidade, qual a imagem delas deste espaço. É 

nesse momento que você encontra a parte emocional 

que vai dar vida a sua marca. A marca tem que pre-

encher um vazio que existe no coração e na vida das 

pessoas. São Paulo é pra quem acha que a vida ficou 

chata, monótona, sem graça - pra quem tem ambição 

na vida e quer viver a cada momento como se fosse 

o último. A última parte são as tendências - um exer-

cício se futurologia - como a cidade será daqui 15, 20 

anos!? Como a cidade quer ser vista? Nesse momento 

é importante conversar com pessoas ligadas ao poder 

público e skateholders responsáveis por esse proces-

so. Entender como o mercado funciona também é im-

portante. A marca São Paulo tem um claro objetivo de 

alinhar a comunicação da cidade com foco nas Olim-

píadas, Copa do Mundo e Expo2020. (Rômulo Casti-

lho, entrevista em 25/08/2013)

108 marca atual da spturis e cria-

dor rômulo castilho

109 marca desenvolvida no trabalho de conclusão de curso de rômulo castilho

110 marca atual da secretaria de turismo da prefeitura de são paulo 
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O uso da metodologia de foco de Wheeler (2008) 
pode ser percebido na construção do raciocínio do 
designer; a imagem da figura 111 mostra esta relação 
na prática, a partir do gráfico que traz o conceito de 
grande ideia, o que torna a análise do designer eficien-
te, ressaltando os pilares e atributos para encontrar o 
design de marca que procurava.

painéis referenciais para entender linguagem, público-
-alvo, comunicação e conectividade entre as partes, 
gerando as palavras-chaves que norteiam seu projeto.

111 diagrama para construção da identidade spturis

112 paineis retirados do brand book 

da marca são paulo onde se percebe 

imagens e palavras chave, revelando o 

norte do projeto

se observarmos os rafes realizados por castilho po-
demos notar os caminhos preferidos e os abortados 
para o projeto. na figura 112, primeiramente vemos sua 
busca por informações, revelando a metodologia de-
senvolvida por Baxter (1998) que consiste em formular 
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Observando mais atentamente, na análise de seu 
material de criação, percebemos as etapas de criação 
enumeradas por Baxter (1998, p. 65), sendo elas: cria-
tividade passo-a-passo, preparação, geração de ideias 
e seleção das ideias. a perfeição vem da prática, Ju-
liana carrasco, gestora entrevistada, também afirma 
e reforça os pilares que foram construídos na criação:

A marca foi construída sobre 4 pilares, todos relaciona-

dos ao DNA do destino:

- Procuramos o inesperado;

- Respeitamos as diferenças;

- Vivemos o presente;

- Somos comunidades.

O foco da marca está na variedade e quantidade 

de experiências únicas e surpreendentes que acon-

tecem em São Paulo. A estratégia visual da identi-

dade foi projetada para criar uma ligação entre o 

desejo e a realização. Desta forma, cria-se um am-

biente propício para comunicar a essência emocio-

nal do que as pessoas gostariam de experimentar 

onde “tudo acontece”.

A identidade visual é fortemente baseada na defesa 

do território ocupado pela Marca São Paulo, materia-

lizando os pilares que serviram para a sua constru-

ção: procura pelo inesperado, o respeito às diferen-

ças, viver o presente – busca pelo prazer e diversão 

— e a vida nas diversas comunidades dentro da mes-

ma cidade.

(Juliana Carrasco, entrevista em 10/04/2014)

estes pontos ou etapas relatadas por Baxter (1998) 
e os dados apontados por carrasco, ilustram o cami-
nhar do projeto do designer castilho. as figuras a se-
guir, demonstram isso:

113 processo criativo do designer rômulo castilho
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Sobre construção a forma

a imagem da marca são paulo para o órgão de 
turismo da cidade spturis tem em sua composição 
o logotipo e sinal gráfico sobrepostos. como fenô-
meno complexo, segundo costa (2008 p.90), sua 
forma e organização, trazem uma mesma leitura de 
imagem e texto, ou seja, sinal gráfico e logotipo fun-
didos, proporcionando uma visão mista. lembrar de 
uma explosão de cores ou de uma flor, podem ser 
algumas das hipóteses que alguém poderia fazer ao 
ver a marca. permanecendo no campo das percep-
ções, a marca tem fundos variados (figura 115), mes-
mo assim temos a sensação de observarmos uma 
única marca, na verdade o sistema visual está pron-
to para sua disseminação em aplicações gerais em 
todo tipo de contexto figura 116 e 117. 

114 processo criativo do designer rômulo castilho

115 resultado da marca com variações sobre fundos 116 e 117 aplicações da marca são paulo
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Sobre a tipografia

museo sans é a fonte escolhida e determinada por 
castilho para o projeto da marca são paulo, esta famí-
lia tipografia criada em 2008 pelo tipográfo holandês 
Jos Buivenga, tem silhueta neutra. possui, também, 
baixo contraste entre seus traços, proporcionando 
boa legibilidade, além de uma estética contemporâ-
nea, adaptada ao uso tanto em títulos como em pe-
quenos textos ou chamadas. percebe-se que seu uso 
no próprio brand book já mostra sua versatilidade, 
como pode ser visto nas frases e indicações feito pelo 
criador figura 118.

Sobre o uso das cores

todas as cores escolhidas para o projeto têm a in-
tenção de representar algo da cidade. O azul tiête, o 
amarelo liberdade ou o vermelho masp são interpre-
tações pessoais do criador da marca para seu projeto, 
mas isso não deixa de lado a informação técnica ne-
cessária. O projeto contempla as regras de cores como 
padrão gráfico CMYK e Pantones corretos. O fato das 
cores terem nomes e serem inspiradas em locais ou 
obras arquitetônicas na cidade revela os seis eixos de 
percepção listados por anholt (2007) para uma boa 
construção de marca, aqui descritos em cores atribu-
ídas ao projeto, um bairro, um rio ou um museu da 
cidade, valores associados a cidade de são paulo e 
nenhuma outra.

118 detalhe da apresentação da tipografia no brand book
119 apresentação de cores da 

marca são paulo no brand book
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sendo uma marca que se modifica, ela se movi-
menta como a cidade, castilho afirma que as cores 
escolhidas para a marca e a identidade, também se 
deslocam em partes na marca e nas aplicações, é im-
portante relatar o cuidado com o comportamento da 
cor sobrepostas ao estilo tipográfico que o projeto 
abarca, figura 120. 

também deve-se documentar nesta análise que a 
única marca dos estudos de caso e projeto que abor-
dou o assunto, teorizando o uso de imagem fotográ-
fica foi o da marca são paulo, que fez uso das cores 
sobrepostas nas fotos, dando personalidade nas ima-
gens utilizadas pelo projeto em sua comunicação. a 
importancia deste fato é afirmado pela autora.

Não existe cor destituída de significado. A impressão 

causada por cada cor é determinada por seu contexto, 

ou seja, pelo entrelaçamento de significados em que a 

percebemos. A cor num traje será avaliada de modo di-

ferente do que a cor num ambiente, num alimento, ou 

arte. (HELLER, 2013, P. 17)

Sobre a implantação da marca na cidade

Fazendo a leitura do Brand Book da marca são pau-
lo, percebe-se que as aplicações estão muito claras ao 
usuário do documento, todas as suas regras e apon-
tamentos foram de fato descritas, as imagens a seguir 
demonstram a profundidade que o designer teve em 
relação às aplicações e sua implantação até o momen-
to (figura 121).

A marca já é um sucesso na minha opinião. O simples 

fato de não ter virado um instrumento político já é uma 

vitória. Digo isso pois conheço a seriedade do time res-

ponsável pela marca - e mesmo com a mudança de pre-

feito no início do ano - o projeto continua acontecendo. 120 apresentação de cores aplicadas em fotografias
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São Paulo foi a primeira das grandes cidades a lançar 

uma marca desse porte - atualmente é benchmark pra 

todas as outras cidades brasileiras. A gestão é focada em 

promover e entender a cidade - inclusive com um centro 

de pesquisas dentro da SPTuris (observatório do turis-

mo) focado em entender o que acontece com o mercado 

e qual a percepção das pessoas evento por evento.

Isso comprova que quando o projeto é feito de maneira 

responsável, com foco no longo prazo, as coisas dão certo!

Ainda não chegamos ao ponto de ver a população abra-

çando a marca. Algumas empresas de turismo já desen-

volveram parcerias pra usar a marca. Também está em 

processo de lançarmos produtos com a marca - souve-

nirs com a cara de São Paulo.

(Rômulo Castilho, entrevista em 25/08/2013)

Considerações 

a documentação e análise da marca são paulo trou-
xeram para a pesquisa muitas contribuições técnicas de 
alto nível de aplicação e desdobramento de sistema. seu 
processo criativo mostra como a teoria aplicada e espe-
cífica na área de comunicação visual e criação de mar-
cas pode respaldar o projeto. O criador e designer ainda 
mostra em seu processo criativo a fundamentação teóri-
ca e a articulação criativa entre briefing e levantamento 
de dados na sua pesquisa de trabalho. O Brandbook é 
bastante completo e traz boa conceituação, o que ga-
rante uma boa assimilação dos conceitos da marca e 
aparato técnico para sua correta reprodução.

121 aplicações de uso da marca e sina-

lização, papelária básica e impressos 

informativos
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estas paginas foram retiradas do documento enviado pelo criador da marca são paulo, percebe-se que as informações estão dispostas de forma didática, com explicações técnicas e ilustrada de forma coerente 

com as teorias de peón (2001), munhoz (2011) e Wheeler (2008).

O documento completo encontra-se em anexos no cd que acompanha o volume desta dissertação.
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Considerações Finais

No desenvolvimento desta dissertação, procurou-se fa-

zer no primeiro capítulo um levantamento historiográfi-

co do universo da comunicação visual e, mais precisa-

mente, sobre identidade de marca. Um breve histórico 

das marcas foi descrito, ao mesmo tempo em que pon-

tuamos o discurso e ponto de vista de diversos teóricos 

desta área do conhecimento, que embasaram algumas 

análises e comparações, utilizadas para compreender 

a construção e processos criativos das marcas criadas 

para cidades no estado de São Paulo.

No segundo capítulo desta dissertação pretendeu-se le-

vantar e descrever algumas produções de marcas para 

cidades, deflagrando práticas propostas por designers, 

seus projetos e suas estratégias de divulgação. A partir 

do levantamento dos dados relevantes da área de cria-

ção de marcas para cidades, alguns projetos obtiveram 

destaque, uma vez que foram citados pelos autores pre-

sentes nessa pesquisa. Outros projetos também surgi-

ram como referência após citação e uso como estudo 

pelos designers entrevistados.

Para o terceiro capítulo, três casos de marca de cidade 

foram explorados tendo como ponto de partida e jus-

tificativa a proximidade de lançamento destas marcas 

entre 2011 e 2013, também foi extremamente importan-

te o fato das 3 cidades escolhidas terem proporções 

diferentes em ordem de dimensão, crescimento popu-

lacional e força dentro do estado de São Paulo, foram 

elas: Embu das Artes, Campinas e São Paulo, cidades 

documentadas e analisadas. Cada um dos estudos reve-

lou características próprias, por terem sido criados em 

circunstâncias únicas de briefing, processo de trabalho, 

necessidades da cidade e negociações com os gestores, 

o que gerou ênfase e atenção em pontos diferentes do 

projeto. No desenrolar destas análises procurou-se dis-

cutir, dentro de cada teoria, as relações existentes e pra-

ticadas nos projetos, comparando o que foi realizado 

com o que foi percebido nos documentos levantados. 

Também foi descrito um comparativo dos procedimen-

tos que levam um projeto à excelência, de acordo com 

os autores e profissionais citados nesta dissertação.

Para sustentar as análises e reflexões realizadas nos estu-

dos de caso, procurou-se descrever metodologias e teo-

rias relevantes a partir do ponto de vista de designers e 

outros profissionais que as utilizam como um norteador 

ou bússola. Claro, sem a pretensão de atribuir a esse tra-

balho o papel de guia prático ou molde a ser seguido. 

Considerando que se apresentam variadas abordagens 

e particularidades para cada um dos projetos relatados, 

casos não documentados em bibliografias puderam ser 

conhecidos e entendidos a partir dos relatos dos desig-

ners entrevistados, contribuindo para esta dissertação 

com seus conhecimentos práticos.

Ainda, ao entrevistar os envolvidos nos projetos foi 

possível delimitar a participação do designer e identi-

ficar a condução que foi dada ao projeto pela prefei-

tura ou órgão gestor, responsável por enviar briefings 
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fechados, sem a possibilidade de se explorar as poten-

cialidades de uma cidade em questão. Certas consta-

tações, que se esperava concretizar nos levantamentos 

de dados, não foram concluídas devido a não obtenção 

de dados suficientes, pela falta de existência do mate-

rial prometido ou não fornecido pelos profissionais ou, 

ainda, pela ausência de participação de alguns profis-

sionais-chave, necessários para um maior aprofunda-

mento nas análises.

Percebe-se que uma estratégia de marca para cidade 

deve ser mais ampla do que a identidade de marca da 

cidade em si. Todavia a identidade de marca faz parte 

da estratégia e consiste na imagem propriamente dita, 

como na sua relação com a gestão em várias instâncias, 

seus fluxos e papeis comunicacionais. De forma geral, 

uma estratégia de marca de cidade deve ter maior força 

e vontade política para criar valor na sociedade e não 

ser somente uma boa imagem.

Os designers e publicitários, dos projetos de cidade 

apresentados nesta dissertação, mostraram possuir ha-

bilidades para produzir e traduzir valores e atributos da 

cidade nos projetos ao representar um elemento domi-

nante da cidade de forma abstrata ou concreta, ao criar 

um conceito visual atraente ou ao proporcionar uma 

leitura mais eficiente e uma tradução visual dos concei-

tos, possibilitando criar identificação entre as pessoas e 

a ideia proposta. Mesmo assim, estes fatos não podem 

ser considerados como uma resposta positiva para a ci-

dade, pois suas necessidades ultrapassam a gestão de 

imagem e não caberia aqui nesta avaliação.

Percebeu-se que uma marca criada para a prestação de 

serviços turísticos de uma cidade pode contemplar uma 

energia emanada através de suas cores, formas e aplica-

ções, uma vez que trata de um aspecto único, o turismo 

como exemplificado na marca de Turismo de São Luís do 

maranhão criada por André Stolarsk. No entanto, as mar-

cas de cidade que representam a cidade ou sua gestão 

têm deixado a questão em aberto, não definindo um pa-

drão específico ou forma de utilização dos demais servi-

ços ou, mesmo, uma nova divisão de marca ou submarca 

para esta ou aquela atividades necessária na cidade.

Marcas como a de Nova Iorque, apresentada no capítulo 2, 

possuem em seu projeto de design uma forma de utiliza-

ção ou aplicação que supre muitos requisitos das cidades. 

Já a gestão atual (2013) da cidade de São Luís no Mara-

nhão, mesmo possuindo uma marca de turismo criada por 

Stolarsk, optou por não utilizar o projeto e sobrepôs uma 

nova marca geral para gestão da cidade, desconsideran-

do o trabalho anterior que era respaldado por uma asso-

ciação de designers. Estes são exemplos contidos nessa 

pesquisa que tem por finalidade servir e contribuir a novos 

pesquisadores dentro desta área de conhecimento. 

A contribuição pretendida aqui tem levado o pesquisador 

a continuar a aprofundar este assunto em outras pesqui-

sas que serão e estão sendo realizadas a fim de continuar 

a colaborar com o aprendizado dos alunos de cursos de 

design, professores de graduação, pesquisadores e jovens 

profissionais da área de design gráfico, em especial com 

foco em construção de identidade de marca e identidade 

de marcas de cidade. 
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Ao perguntar ao designer Rômulo Castilho o que torna 

uma marca forte, sua resposta mostra que o caminho 

está sendo construído pelos profissionais de design, no 

entanto ainda há muito a se fazer para conseguir um 

bom resultado.

Ótima pergunta! A resposta é simples: quando as pesso-

as compram! Quando ela deixa de pertencer a prefeitura 

e passa a pertencer ao público. É um exercício árduo e 

complicado - especialmente no Brasil, onde marca-lugar 

as vezes possui conotação política. Poucas marcas conse-

guiram fazer isso. Um bom exemplo disso é a “I Love NY” 

que conseguiu ir além Do seu propósito inicial e virar um 

ícone da cidade americana.

No entanto, muitas marcas poderiam e talvez serão de-

senvolvidas de maneira mais abrangente, democrática, 

colaborativa e participativa, contemplando uma leitura do 

todo: social, econômico e cultural. Percebe-se nos proje-

tos que foram utilizados como estudos de caso que os 

briefings ainda possuem interesse restrito, não contem-

plando a cidade como um todo e sim a gestão do propo-

nente por vezes.

Casos estudados juntamente com o apoio de universida-

des e ou instituições de ensino se mostraram muito mais 

eficazes em construir uma resposta dentro das teorias e 

práticas estudadas nesta dissertação.

Outro ponto a ser registrado é que a documentação 

das formas de uso e melhores práticas da marca cria-

da para a cidade, tem importância muito grande para 

os profissionais que posteriormente a sua criação serão 

os responsáveis para suas aplicações, assim quando a 

marca não possuí este manual percebemos que o pro-

jeto muitas vezes tem problemas de implantação, pois 

a marca é parte essencial do projeto e responde pelo 

todo da comunicação que se dará a partir de um siste-

ma de identidade para a cidade.

A marca é o todo e as partes. E não fizeram mais do 

que multiplicar-se e diversificar-se progressivamente 

desde as suas origens e, em especial, desde o industria-

lismo até hoje. O velho proverbio chinês já o vinha defi-

nindo: “O todo é mais que a soma das partes”. Quanto 

mais partes se incorporarem a esse todo que é a marca, 

maior será a sua complexidade. (COSTA, 2008, p. 17).
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Anexos
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Matérias retiradas da internet

 Prefeitura mexicana é alvo de críticas por logo ‘pa-
recida’ com a do Rio 2016.

Ranking de 2013 / Superbrands
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Questionário base para entrevistas de marca de cidade.

Nome
Idade
Formação
Breve curriculum

Que marca de cidade você criou?

Quanto tempo é necessário para de desenvolver 
uma identidade visual de cidade?

Quais são os dados mais relevantes a serem levan-
tados para o desenvolvimento de uma nova identidade 
de cidade?

Como aconteceu o trabalho, de forma sintética, 
como foi a ordem dos fatos briefing, processo criativo, 
aprovações etc.

O que faz uma marca forte?

Como compreender a resiliência, ou seja até onde a 
marca deve se estender?

Quais as metodologias utilizadas no seu projeto?

Como a marca se integrou na cidade até o momento?
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Entrevista 1 Rômulo Castilho

Rômulo Castilho de Freitas, 25 anos, graduado em 
Design Gráfico / Comunicação Visual pelo Centro Uni-
versitário SENAC. Atualmente, trabalha como desig-
ner na empresa Future Brand em Singapura.

Entrevista realizada em 11/08/2013.

Que marca de cidade vc criou?
Marca São Paulo para SP Turis da prefeitura de São Paulo

Quanto tempo é necessário para de desenvolver 
uma identidade visual de cidade?

De seis meses à um ano. Mais que isso só se encontrar 

uma dificuldade no meio do processo. Se for criar um 

projeto que tenha uma consulta coletiva - com várias ins-

tâncias - o processo pode se estender para até dois anos!

Quais são os dados mais relevantes a serem levan-
tados para o desenvolvimento de uma nova identida-
de de cidade?

Primeiro temos que entender qual é o objetivo da 

marca:  é turística? focada em business? é pra públi-

co interno ou externo? ela tem que ser um catalisa-

dor de mudança?  

Esse tipo de resposta vai fazer com que você enten-

da quais dados procurar. O importante é que no fim de 

toda essa procura você encontre uma idéia. E é essa 

ideia que eu chamo de “brand idea” o que resume todo 

o conceito da marca. No nosso caso, a marca tem o con-

ceito de “viva tudo isso” que busca convidar as pessoas 

a viverem as infinitas experiências (sejam elas positivas 

ou negativas) na cidade onde tudo acontece. É algo que 

se encaixa perfeitamente no nosso briefing (foco em tu-

rismo) tanto pro público interno quanto externo.

Primeiro foi feita uma imersão no dna da cidade - sua his-

tória, seus sabores, o que te faz especial, o que a mídia diz, 

quais são os problemas e quais são as qualidades. Segun-

do é feito um exercício de insight - que é entender o seu 

público-alvo e o que as eles pensam da cidade, qual a ima-

gem delas deste espaço. Essa é nesse momento que você 

encontra a parte emocional que vai dar vida a sua marca. A 

marca tem que preencher um vazio que existe no coração 

e na vida das pessoas. São Paulo é pra quem acha que a 

vida ficou chata, monótona, sem graça - pra quem tem am-

bição na vida e quer viver a cada momento como se fosse 

o último. A última parte são as tendências - um exercício se 

futurologia - como a cidade será daqui 15, 20 anos. Como 

a cidade quer ser vista? Nesse momento é importante con-

versar com pessoas ligadas ao poder publico e skateholders 

responsáveis por esse processo. Entender como o mercado 

funciona tambem é importante. A marca São Paulo tem um 

claro objetivo de alinhar a comunicação da cidade com foco 

nas Olimpiadas, Copa do Mundo e Expo2020.

O que faz uma marca forte?
Ótima pergunta! A resposta é simples: quando as pes-

soas compram! Quando ela deixa de pentencer a pre-
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feitura e passa a pertencer ao público. É um exercício 

àrduo e complicado - especialmente no Brasil, onde 

marca-lugar as vezes possui conotação política. Poucas 

marcas conseguiram fazer isso. Um bom exemplo disso 

é a “I Love NY” que conseguiu ir além do seu propósito 

inicial e virar um ícone da cidade americana.

Como compreender a resiliência, ou seja até onde a 
marca deve se estender?

A marca tem que ter suporte - nao adianta ser apenas um 

loguinho e tá pronto - tem que ter ação a longo prazo. Des-

de que foi lançada a marca Sp está presente nos maiores 

eventos da cidade: Fórmula Indy, Carnaval, Reveillon... Tudo 

pra dar suporte à idéia. Mas é um assunto complicado - o 

ambiente urbano é muito flexível e mutante - não tem como 

uma marca sobreviver muito tempo num ambiente como 

esse. Acho que no longo prazo a construção de marca se 

dará mais nas políticas urbanas e de desenvolvimento. O 

design continuará existindo, mas ele será apenas um sím-

bolo de todo um projeto bem maior do que o logo em sí. 

Quais as metodologias utilizadas no seu projeto?
O processo é mais ou menos esse: (simplificando bastante)

Análise histórica, cultural e antropológica da cidade.  

Pesquisa com público (insight) para entender como que 

a cidade se conecta ao coração das pessoas.

Tendências (o que acontece no mundo) e qual o futuro 

que desejamos a cidade.

Põe tudo no “liquidificador” para desenvolver a ideia da 

marca e pilares, design, guidelines e aplicações.

Como a marca se integrou na cidade até o momento?
A marca já é um sucesso na minha opinião. O simples 

fato de não ter virado um instrumento político já é uma 

vitória. Digo isso pois conheço a seriedade do time res-

ponsável pela marca - e mesmo com a mudança de pre-

feito no início do ano - o projeto continua acontecendo. 

São Paulo foi a primeira das grandes cidades a lançar 

uma marca desse porte. Atualmente é benchmark pra to-

das as outras cidades brasileiras. A gestão é focada em 

promover e entender a cidade, inclusive com um centro 

de pesquisas dentro da SPTuris (observatório do turis-

mo) focado em entender o que acontece com o mercado 

e qual a percepção das pessoas evento por evento.

Isso comprova que quando o projeto é feito de maneira res-

ponsável, com foco em longo prazo, as coisas dão certo!

Ainda não chegamos ao ponto de ver a população abra-

çando a marca. Algumas empresas de turismo já desen-

volveram parcerias para usar a marca. Também está em 

processo de lançarmos produtos como souvenirs com a 

cara de São Paulo.
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Entrevista 2 Hildebrando Neto

Hildebrando Neto, 43 anos, graduado em Publicida-
de e Propaganda pela PUCCAMP,  pós-graduado em 
Marketing pela ESPM. Sempre atuou em criação, em 
agência de propaganda. Atualmente trabalha como 
Diretor e Estrategista na empresa FSB Propaganda. 

Entrevista realizada em 05/12/2013.

Que marca de cidade você criou? 

 A marca da cidade de Campinas.

Fale um pouco da criação desta marca. Teve brie-
fing? A FSB assumiu a conta? Como aconteceu? Foi 
uma solicitação da prefeitura ou vocês fizeram a mar-
ca por conta própria? 

A pedido do entrevistado essa resposta não foi gravada. 

Na sua opinião, quanto tempo é necessário para de-
senvolver e criar uma identidade visual de cidade? No 
caso do projeto em que você participou, quanto tem-
po durou? 

Leva um tempo para desenvolver qualquer identidade 

de marca.  Eu acredito que existe um percurso para ser 

percorrido. Pular qualquer das etapas deste percurso 

gera prejuízo para o resultado final. 

O primeiro é preciso levantar um histórico. Eu sempre 

digo que toda ética tem uma estética. Então, a primeira 

preocupação é entender quais são os conteúdos que têm 

valores, necessários e imprescindíveis, para o desenvolvi-

mento desta marca. Não só pela perspectiva do deman-

dante no caso, o cliente, mas também pela perspectiva 

de quem a usará. A marca é um item de utilização com-

partilhada. Se não se pensar na marca com uso compar-

tilhado, não tem sentido pensar em uma marca. A marca 

só tem valor para um cliente, anunciante ou empresa, se 

ela tiver sentido para quem ela se destina, ou seja, para 

os públicos-alvo internos, externos, stakeholders. Então, 

uma marca é um item de uso compartilhado, talvez o 

mais compartilhado de qualquer outro.

Quais são os dados mais relevantes a serem levanta-
dos para o desenvolvimento de uma nova identidade? 

As cidades têm o seu design. O design da cidade. A ma-

neira como a cidade cresce, a maneira com que as gran-

des vias são estabelecidas, com que o território é ocupa-

do e a vocação de cada região são um item de design e 

determinam o histórico e as perspectivas para a cidade. 

Então, olhar sob a geografia da cidade como um item de 

design foi o ponto de partida para este trabalho.

Podemos entrar especificamente como esta ética se 

torna uma estética, ou seja, como que essa história se 

torna uma estética. A marca, assim como a cidade de 

Campinas tem um ponto central, um marco zero, sim-

bolizado pela praça Carlos Gomes. Foi desse ponto 

central, que era um pequeno centro e com uma linha 

férrea próxima, que a cidade começou a crescer em vá-

rias direções, com as suas vocações. Então, a marca tem 
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um eixo cartesiano que está exatamente na latitude e 

longitude dessa praça. Então, ela (a marca) é inteirinha 

georeferencial.

Quer dizer que a geografia influenciou na criação...?

Determinou. Então, do ponto zero ela nomina, apresen-

ta qual é a origem da cidade, onde ela começou. Aquele 

marco zero é o ponto central da marca. A partir daí a ci-

dade expandiu em várias direções, cada uma com uma 

vocação. Logo, transformar este eixo x e y em um mapa 

da cidade, que chamamos de evocativo, traz atributos es-

téticos que adjetivam a cidade, este foi o resultado final.

A marca tem, exatamente, a área territorial da cidade e 

presta um primeiro serviço: o campineiro não sabe fazer 

o mapa da sua cidade. Se a gente perguntar para qual-

quer paulista ou paulistano, e eu sou paulista, qual é o 

mapa de São Paulo, podemos até desenhar errado, mas 

sabemos qual é o mapa. Eu não sei quem fez a primeira 

marca de São Paulo, mas também prestou um serviço, 

pois hoje as pessoas sabem localizar geograficamen-

te onde é a cidade. Esse primeiro serviço precisava ser 

prestado à cidade. A gente fez uma pesquisa, sem uma 

preocupação em ter um índice estatístico/quantitativo, 

perguntando para várias pessoas “como é o desenho 

geográfico da cidade de Campinas?” e ninguém sabia. 

O segundo item é que ela (a marca) presta o serviço 

de apontar as características e as vocações da cida-

de. Quando eu falo em característica, é quando a gen-

te transforma este ponto central - esse eixo x e y, em 

um brilhar de uma estrela, aquilo tem um desenho de 

expansão, com isso a gente da característica maior de 

Campinas. Campinas sempre foi uma cidade de desta-

que regional, nacional e internacional. Sempre teve essa 

pujança. Historicamente, Campinas era maior do que 

São Paulo e por uma epidemia de meningite, que matou 

um terço da cidade, as pessoas de posses, que tinham 

condição, saíram de Campinas e foram morar em São 

Paulo. Mas, se você perguntar para um campineiro hoje 

de vinte e poucos anos, ele não sabe. O olhar do cam-

pineiro é de que São Paulo é maior do que Campinas 

hoje, por conta do que aconteceu. Ainda hoje se levan-

tam valas comuns aqui, pois as pessoas que tinham que 

ser enterrados com rapidez, já que a epidemia dizimava 

30% da cidade. E essa é a origem, mas isso é apenas 

um parênteses, porque isso não tem correlação com a 

marca (...). 

Muita gente foi para o exterior...

Os fazendeiros. Era uma economia agrária,  um centro 

nacional de produção de café, o mais importante do 

país e tinha o terceiro telefone instalado no planeta ter-

ra! O primeiro foi na Inglaterra, o segundo em Chicago 

e o terceiro foi em Campinas...(...) A produção de café  

era tão grande, que era necessário uma comunicação 

entre as fazendas para otimizar a logística de deixar as 

sacas prontas para passagem do trem que ia até o por-

to de Santos. Então, quando teve esta epidemia, esses 

fazendeiros que capitaniavam a economia nacional (...)

foram para São Paulo. Eles deslocaram o eixo econômi-

co, ao se sediaram na capital e não voltar mais. Os filhos 

destes fazendeiros iam para a Europa estudar Medicina 



Identidade Visual – Marca de Cidade 

e Direito e voltavam com as roupas e costumes dos eu-

ropeus. Então, numa economia agrária do Brasil, de São 

Paulo, esses caras eram o “campineirinho”... 

Numa terra de pés vermelhos tinha alguém calçando 

sapatos e os sapatos com a moda européia. É um dado 

que eu não reputo como um dado histórico, mas como 

uma versão contada pelos cotovelos, pela dor do coto-

velo de ver São Paulo com uma pujança maior do que 

Campinas. Então, esse brilho é essa ideia de que des-

de o início, desde este ponto central, a cidade sempre 

teve este destaque. Você tem hoje no mundo: Campi-

nas capitania com quarenta e poucas cidades na região 

metropolitana, responde por um PIB do interior que é 

maior que o do estado de Minas Gerais. É uma econo-

mia muito forte e diversificada.

Vou te falar uma coisa que dá esta dimensão interna-

cional, que muita gente não sabe e talvez você não sai-

ba, teve um estudo de Harvard sobre o futuro das ci-

dades. O núcleo em Harvard que estuda isso, apontou 

que tem 600 cidades no mundo que são chamadas ci-

dades motores da economia. Estas cidades guindarão 

dois terços da economia mundial, apontando soluções 

para os grande problemas que são existenciais. Hoje, 

para o planeta, como crescer economicamente melho-

rando o nosso ponto de equilíbrio do ponto de vista da 

sustentabilidade. E destas 600 cidades, 250/270 delas 

estão nos BRICS. A maior parte delas estão na China 

(10). No Brasil estão dez delas a única que não é uma 

capital é Campinas. Então, Campinas hoje faz juz à este 

brilho incomum.

Você chegou a ler a avaliação no site do Clube de 
Criação da SuperBrands recente?

Vi. 

Campinas está em sexto lugar... 
Está! 

Incrível isso! Achei incrível. 
Eu acho que podia estar melhor, te confesso que o 

ranking não me deixou tão (surpreso).  Porque os ín-

dices econômicos podiam acompanhar. Campinas teve 

problemas. Nas últimas três ou quatro administrações 

teve problemas sérios aqui, de continuidade e descami-

nho;  e isso fez com que a cidade não evoluísse como 

poderia, o que realmente  comprometeu. Campinas po-

deria estar tendo uma avaliação melhor. 

Tem esta coisa do brilho central, do brilho diferenciado. 

O primeiro passo na construção desta marca foi buscar 

este georeferenciamento histórico. O segundo passo foi 

adjetivar a cidade com a posição que ela tem, neste ce-

nário geopolítico ou geoeconômico. Por isso, este brilho 

central, que determinou a estética, predomina na marca, 

define a sua área geográfica por espectros e se amplia. 

As cores são colocadas pela vocação de cada área. Nesta 

área, que a gente pode colocar como noroeste – verde - a 

gente tem um cinturão de APA muito importante, um len-

çol freático que vai até Pedreira. Então, por isso o verde. 

Na área ao lado, fazendo o sentido anti-horário, em 

amarelo, é a área onde estão as universidades, onde 

está a UNICAMP e a Barão Geraldo, uma área que tem 

um QI por metro quadrado diferenciado. Barão Geraldo 

gosta de falar que é o bairro ou a região com o maior 
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QI por metro quadrado, mas na verdade é São Carlos, 

que tem o maior número de doutores e livre docentes 

por metros quadrados. Mas, ainda assim, é uma área im-

portante, do ponto de vista do conhecimento e a gente 

coloca o amarelo como o grande ouro, pois a riqueza 

mesmo é o conhecimento. Hoje, 15% das patentes de-

positadas pelo Brasil saem da UNICAMP, o que é uma 

produção significativa. 

Depois, tem uma área verde clara, que é uma área 

onde tem a localização de centros hospitalares, como 

o complexo ouro verde, bem importante e cada vez 

tecnologicamente mais preparado. Tem, também, um 

pequeno cinturão de produção agrícola, por isso esse 

verde claro. 

Próximo, tem uma área azul, que é a região de Viraco-

pos, a tal IR5, a área 5, por isso é azul. A área laranja 

representa a cor da vivacidade, que é a área mais ocu-

pada, densamente ocupada, do ponto de vista popu-

lacional. Este foi o primeiro crescimento da cidade, da 

expansão do centro velho para toda a região de Cam-

buí, a região que é mais populosa da cidade. 

As cores têm esta função. Esta estética dos espectros 

poderia contar com outra característica visual, nas áreas 

sólidas, com sobreposição de cor dada por sombra, sem 

transparência. Mas a administração aqui está pautada 

pela transparência. 

Um valor transformado em imagem... 

Então, em todos os pontos de contato da administra-

ção com a cidade, toda esta lógica e a transparência 

está de forma homogênea. Por isso, a sobreposição das 

áreas tem esta característica luminosa, transparente e 

translucida. Os pontos de contato ficam evidentes e, 

até, geram um certo incomodo, porque você gera cores 

menores dentro da cor, mas é um incomodo importante 

para deixar claro esta questão da transparência. 

Você tem como item histórico, no brasão da cidade, 

quatro palavra sem latim: no progresso e no respeito 

a cidade floresce. A a gente procurou ter uma marca 

que tivesse estes elementos, que mostrasse como a 

cidade floresce, a questão do respeito na transparên-

cia e ideias de progresso, porque todo movimento da 

marca estético é de expansão, a partir de um ponto 

.O progresso que Campinas sempre se pautou por ele 

e é pautado por este dinamismo. A cidade floresce e 

tem essa rosa dos ventos brilhante, que esta coisa do 

brilho incomum.

A heráldica do brasão foi lida?
A gente quis traduzir como é que a gente podíamos 

pegar esta ética e coloca na estética. Quer dizer, só 

ela não bastaria e não nos bastou como ponto de par-

tida para buscar uma construção para a marca. A gen-

te precisou ir pegar o histórico geográfico, porque se 

queria ter o primeiro dos primeiros passos que era fa-

zer com que o campineiro conseguisse se localizar na 

sua cidade. A marca tem que prestar este serviço. O 

cidadão precisa conseguir se enxergar: minha cidade é 

isso, eu estou aqui nesta cidade e estou  inserido nesta 

cidade. Então, a gente queria ter uma prerrogativa da 

cidade de São Paulo.
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A marca tinha que ter uma funcionalidade?
Sim, que ela prestasse serviço. Primeiro começou pelo 

mapa. Se eu for voltar atrás do passo- a-passo de quan-

do fomos fazer a marca da administração, veremos que 

ela teve que começar com a marca da própria cidade 

que é o seu mapa e teve que ter os valores que estão 

no brasão da cidade. Estes dois pontos não eram sufi-

cientes para a gente. Então, fomos buscar este histórico, 

para ver como a cidade nasce, a origem e qual latitude 

e longitude. Como mostramos este crescimento? O que 

pautou este crescimento? Com isso, começa a surgir a 

questão “qual a característica mais atual, que teve sem-

pre no histórico dela?” Esse brilho incomum da marca, 

que sempre se destacou no cenário regional, nacional e 

internacional foram estes os caminhos que resultaram na 

aplicação desta marca . Passa por um caminho, para a 

gente que está atuando há um mês com a administração 

e começando a implantar esta marca agora.  Qualquer  

ponto em que a marca esteja presente – seja no posto de 

saúde ou em uma construção, ela tem que ter este geo-

referenciamento para dizer em que região aquela área 

está dentro daquela região e qual a localidade ( com uma 

pontuação mesmo de geolocalização mostra o todo). 

Então, ela presta este serviço no contato diário com as 

cores e com a, por exemplo, a subprefeitura de Barão 

Geraldo, que está sendo a primeira. Na subprefeitura de 

Barão Geraldo todas as outras regiões ficam em cinza e 

a única cor, da marca, que fica preservada é a daquela 

região, o que quer dizer: “a prefeitura está aqui focada 

nas demandas desta região”.

Então a marca vai ter esta aplicação dinâmica mesmo?
De georeferenciamento.

Quando eu estiver, daqui um tempo, andando pela cida-

de, eu vou ver a marca colorida em vários pedaços dife-

rentes e vou começar a entender isso: “Ah! Está colorido 

aqui porque estou na região oeste!”. 

Isso acontece, por exemplo, na subprefeituras a inter-

ferência é maior na marca porque ela apaga as cores 

das outras regiões e deixa aquela em destaque e em 

menor grau. Em uma obra, tem a marca da prefeitura 

e o fundo tem a cor da região e os elementos estéticos 

que venham no entorno que têm o fundo na cor daquela 

região. E na marca a gente quer ter um georeferencia-

mento,  a latitude e a longitude de onde a pessoa está.

Já existe um manual da marca? Um manual de uso?
Existe um manual básico de uso, porque o manual da 

marca, por exemplo, o manual que foi feito inicialmente 

não constava as subprefeituras. As subprefeituras foram 

ativadas do ponto de vista do contato com a adminis-

tração central, das entregas, de centralizar serviço para 

o cidadão. Isso gerou demanda a ter que propor, o que 

a gente nomina? E seguramente, o manual da marca vai 

ser construído, é um processo em construção, porque a 

gente não tinha condição no ponto de partida de ima-

ginar e de visualizar todas as suas aplicações. O nosso 

seguro para não correr no erro de ter uma marca que 

não consiga atender a envergadura de... 

De aplicabilidade... 

(...) que ela necessita na hora em que a gente constrói 



Identidade Visual – Marca de Cidade 

a marca a partir deste histórico geográfico da marca. A 

gente tem como fazer a marca corresponder a todas as 

novos momentos, etapas e necessidades da administra-

ção. Porque a administração vai sempre se pautar neste 

cenário. Esta é a grande arena da administração, o que 

será feito para cada região, independente da politica 

ser social, econômica ou de mobilidade. Ela vai estar 

sempre atuando neste cenário que pode ser nominado 

geograficamente.

Na sua visão, como criador de marca: o que faz uma 
marca forte?

O valor que ela tem para quem irá utilizá-la.

Como você está vendo o uso desta marca? Até 
onde ela pode chegar?

Eu nem diria que ela pode, ela tem que chegar, né? Ela 

tem que conseguir se fazer presente em todas as de-

mandas. A marca tem esta prerrogativa. Muito com que 

nos deparamos nos novos usos e necessidades dela, 

ainda não se apresentou alguma coisa que nos imobi-

lizasse. Eu acho que nosso seguro, como já coloquei, 

é que a marca nasce com a perspectiva de contar esta 

história, de onde ela começou, até onde ela está. 

A gente tem o marco zero, esse é o seguro da mar-

ca e diz exatamente o que a administração é. É uma 

marca que tem condição, talvez seja até uma avaliação 

otimista minha, mas ela tem condição de seguir inde-

pendente da administração. Ela não foi uma marca fei-

ta pensando em um partido ou em personificar numa 

pessoa, mas foi pensada para prestar serviço para a 

cidade e para o cidadão. Então, se a gente trocar a ad-

ministração, ainda vai ser de valor dizer que Campinas 

tem um brilho incomum, que ela tem ou quer ter trans-

parência em todas as relações com a administração, 

com o cidadão, com a cidade, que as suas regiões têm 

vocações e necessidades diferentes. A necessidade 

das pessoas que vivem em Viracopos é uma, na região 

do Ouro Verde é outra, de Barão Geraldo é outra, de 

Sousas é outra e essas necessidades estão colocadas 

aí. A história da cidade será sempre a história da cida-

de, o seu marco zero, até a demarcação geográfica que 

ela tem hoje. Então, ela foi feita pensando no cidadão, 

não na administração, não para ser uma marca de uma 

pessoa, mas um instrumento de prestação de serviço 

para a cidade. 

Qual foi o método de criação?
Posso resumir o caminho e percurso nessa frase: é a 

crença de que toda ética tem uma estética. Para se de-

senvolver uma marca ou para fazer uma campanha ou 

para fazer qualquer demanda de comunicação, este é 

o nosso olhar: qual é a estética que a gente quer? É a 

estética que venha da ética que a precede, do que se 

pretende com isso, a ética no sentido do histórico de 

onde isso nasce, da perspectiva que se pretende com 

essa marca. Agente olhou a cidade assim. Eu até me 

sinto em falta por não responder mais academicamente, 

mas é isso: a estética da marca não é uma tentativa e 

erro, não é um exercício de tentativa e erro...
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Não teve muitos layouts para serem aprovados?
Não, foi se estudando e se vendo. 

Foi quase uma gestação... 

Isso. Queremos um eixo. Então, o primeiro desenho da 

marca foi uma cruz. Nós queremos valorizar esta coisa 

do marco zero, por onde a cidade cresceu e a gente 

sabia que a gente tinha o confinal de desenhar uma es-

tética a partir disso.

Como a marca se integrou e esta se integrando até 
o momento? O que você sente disso?

Olha, a marca ainda é pouco conhecida na cidade e 

pouco utilizada pela cidade. Por exemplo, a gente ainda 

está levantando o acervo e começando a aplicar o ponto 

de contato. Esta marca tem um mês de utilização, para 

valer, com a nossa participação. É tudo muito recente, 

como eu te falei, alguns pontos de contato, que estão 

surgindo, a gente nem imaginava no ponto de partida 

quando a marca foi feita. E o que a gente vai se depa-

rar, é um ponto de interrogação. Então, o manual desta 

marca está sendo o que a gente quer como desejo mais 

ambicioso deste projeto: que a cidade use a marca, que 

ela reconheça a marca e que ela se aproprie da marca. 

Que daqui pra frente quando se falar de Campinas, todo 

mundo possa ter na memória, assim como o paulista 

tem, quando se fala do estado de São Paulo. Eu tenho 

na memória essa geografia tão particular, tão clara, que 

é do estado de São Paulo, que ganha, a cada adminis-

tração, contornos diferentes, mas que acho admirável 

o trabalho realizado. Eu não sei nem quem fez, da ad-

ministração Alckimin, a bandeira do estado formando a 

própria marca do estado. É muito competente a estéti-

ca resultante disso. Só é possível porque há alguém lá 

atrás disse “vamos geolocalizar a cidade.”

Por exemplo, se você for falar do Rio de Janeiro, a ci-

dade tem outras possibilidades para marca, ela tem 

cartões de visita importantes e que tem um valor emo-

cional. Se você for lá para Campinas, qual é o cartão? 

Não tem... Você não tem uma ponte Espraiada de São 

Paulo, nem o Pão de Açúcar, você não tem isso. Até por 

esta ausência de outras estéticas e ícones de valor para 

o campineiro que não consegue sintetizar a cidade, o 

mapa passa a ser um passo importante. Eu não sei se 

Campinas terá, eu não sei se as cidades terão, o valor, 

por exemplo, da torre Eiffel para Paris. Foi um desafio 

de engenharia. Ninguém naquele momento, eu acho,  

imaginava. Tem um valor inestimável aquilo lá. 

Um outro parênteses. Eu falo que hoje a maior ação de 

comunicação do século XX e seguramente do século XXI, 

foi uma ação terrível de comunicação, o atentado ao Word 

Trade Center. É uma ação de comunicação. Se fizermos 

uma lista de como matar oito mil e seiscentas pessoas a 

gente consegue dobrar, triplicar este número. É terrível fa-

lar assim, mas é fácil pensar como criar uma sensação de 

medo indelével nas gerações que seguirão nos EUA, por 

que foi pego uma coisa concreta, um ícone um grande 

cartão postal que definia a pujança econômica da força 

capitalismo e foi retirado do imaginário isso das pessoas. 

Isso só comunicação pode fazer só uma marca, de uma 

forma positiva a gente quer fazer isso em Campinas.
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Entrevista 3 Juan Paulo Pinto Rodrigues

Juan Paulo Pinto Rodrigues, 33 anos, graduado em 
Publicidade com ênfase em Marketing pela Universi-
dade Mackenzie, pós-graduado em Design pela FAAP. 
Estagiou na Prefeitura de Embu das Artes por 10 anos. 
Atualmente trabalha no Departamento de Design da 
empresa Porto Seguro.

Entrevista realizada 11/12/2013.
 

 “Eu sempre trabalhei dentro da Prefeitura como de-

signer e achava que era tudo a mesma coisa, que pu-

blicidade era tudo igual. Depois fui entendendo melhor 

o que era um embasamento teórico, o que eu desco-

nhecia completamente. Daí, fui atrás disso e fiz a pós-

-graduação em Design Gráfico na FAAP. Aí eu consegui 

agora e estou trabalhando na Porto Seguro, na área de 

design, eles tem uma house lá”.

 
 
Que marca de cidade você criou?
 Eu já tinha criado uma outra marca para cidade de 

Embu das artes, quando eu trabalhei na Prefeitura de 

Embu, primeiro aquela redonda eu participei, mas tem 

uma outra quadrada que ai eu quase desenvolvi ela to-

talmente, no meu trabalho impresso eu comento sobre 

ela falo das coisas boas e coisas ruins, eu fiz encima do 

briefing do prefeito na época e se tinha a cultura de tra-

balhar encima do que o prefeito queria, uma marca do 

prefeito, da gestão, e não como uma marca da cidade ai 

justamente este trabalho que fiz na minha monografia 

que é a nova marca da cidade de Embu, já tive um foco 

de fazer uma marca para cidade, com as características 

da cidade independente de gestão, inclusive se chama 

só cidade de Embu das Artes, e agora que foi implanta-

da que eles (prefeitura) quiseram colocar uma frase, um 

tag line, para caracterizar um pouco o governo a gestão 

deles, e ela mudaria de quatro em quatro anos, e não 

mais a marca, uma estratégia boa, com um único pedi-

do que eu fiz, é que não interferisse na forma da marca, 

não podia modificar a marca de nenhuma maneira, eles 

fizeram um projeto de lei e instituíram. A marca pode 

ser usado pelo executivo e pelo legislativo também, não 

substitui a bandeira e nem o brasão, mas ela é um sím-

bolo que representa a cidade.

 
Quanto tempo é necessário para desenvolver uma 

identidade visual de cidade?
 Este projeto que fiz (na monografia) demorou em mé-

dia 4 meses, assim para valer mesmo que eu peguei 

para fazer na prática demorou 2 meses, 2 meses e meio 

mais ou menos, que foi o tempo que eu tive para levan-

tar dados, fazer os desenhos e finalizar, até chegar no 

projeto escrito também.

 
Você chegou a avaliar outras marcas de cidade, e 

como o projeto foi criado para ter uma base para co-
meçar a sua?
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 Sim, eu pesquisei e fui dirigido pelo meu orientador, ele 

pediu para que eu olhasse para fora, ai fui olhar e conhe-

cer as marcas de Paris e Amsterdã, mais pela simplicida-

de, e por serem cidades turísticas, eu procurei alguma 

coisa sobre o processo de criação mas não achei muita 

coisa não, pelo tempo não tive como entrar em contato 

com quem criou, a marca de Amsterdã foi o “Tonic” o 

escritório, bem eu não consegui contato, mas trabalhei 

como que peguei na internet, eu percebi que eles fize-

ram um estudo da cidade, estudo histórico, estudo dos 

símbolos oficiais, o brasão da história da cidade e eu vi 

que um pouco era isso, não foi tão complexo assim.

 
Quais são os dados mais importantes a serem le-

vantados, para o desenvolvimento de uma identidade 
Corporativa?

 Bem, na minha opinião é a história, a história da cidade 

e a história da cidade é única não tem igual e isso tem 

que ser traduzido na marca, por exemplo aqui, Embu 

era uma aldeia tinham muitos índios, e se perdeu muito 

disso, ainda temos o museu do índio aqui a traz, e tem 

alguns trabalhos que foram feitos pelos índios, que na 

época foram influenciados pelos jesuítas, mas que não ti-

nha aquele grafismo indígena que eu procurava como re-

ferencia para o trabalho, sabe aqueles grafismos da tribo 

tupi guarani, mas eles perderam muito as cestas que tem 

trançados e traços sinuosos que representam os animais 

a cobra por exemplo a lenda que tem a história do índio, 

que salvou o padre e que foi morto no final, pela cobra, 

bem e ai vai, e o nome da cidade faz uma referencia jus-

tamente a cobra EMBU, e agora recentemente fizeram 

um plebiscito para adicionar o “das artes” no nome da 

cidade, como uma outra identidade que foi surgindo na 

cidade, como algo que foi uma referencia.

 
A questão da arte dos artistas na cidade tem a ver 

com a história da cidade?
 Desde o começo os jesuítas quando chegaram na ci-

dade incentivaram isso como arte, o que era trabalho 

para o índio como utensilio, só que do jeito deles mais 

erudita, desde ai já começaram.

 
As questões geográficas influenciaram na pesquisa?
 Sim, inclusive no brasão da cidade o verde representa 

a exuberância da mata e natureza na cidade, não é um 

verde que foi colocado a esmo, resgatei isso.

 
Como foi a ordem dos fatos briefing e processo 

criativo e artes etc..
 Eu achei muito interessante a questão da calçada da 

cidade de São Paulo que tem aquela bandeirinha de for-

ma geométrica e ai eu fiquei olhando e eu queria estu-

dar sobre isso, e sempre procurei uma bibliografia que 

voltasse para isso, no curso quando comecei os atendi-

mentos com orientador ele sugeriu que eu não fizesse 

um briefing com o prefeito, e eu não fiz, se vc quer en-

trevistar alguém, entreviste o Alexandre Wollner (desig-

ner) disse meu orientador, Carlos Perrone, e Waldemar 

Zaidler, eu tive dois orientadores, durante o curso eu 

até assisti uma palestra com ele, o Wollner em Curitiba, 
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vai pesquisar para fora cidades de fora, li um livro so-

bre Embu das artes também, histórico e comecei a fazer 

este paralelo, entre bibliografia da historia da cidade e 

também trazer projetos gráficos de marcas de outras ci-

dades, foi mais ou menos este processo que aconteceu 

o tempo todo.

 
Você mesmo organizou o briefing?
 “o brifing é meu”

 Pesquisei a cidade de Amsterdã e gostei do traço sim-

ples das referencia também gostei da de Paris, acho 

que ai fiz um contra ponto pois muitas aplicações aqui 

na cidade de Embu tem que ser simples. 

 
De um exemplo:
 A acho que os mosaicos por exemplo não tem mui-

to com fazer isso se a marca for complexa, outra coisa 

na prefeitura de Embu existe uma gráfica que imprime 

uma cor então, sobreposições de elementos dentro de 

uma marca seria uma dificuldade por exemplo então 

não daria certo e seria um empecilho por ficar caro, e 

referencia indígenas mas nada achei da cidade então fui 

ver uma aldeia em Parati por que achei uma monografia 

que trazia estes registros e falei nossa que legal! E e o 

lugar parece muito com Embu das Artes e achei alguns 

textos que índios saiam daqui e foram para lá, interes-

sante mas não levei isso a fundo pois a questão foi a 

tribo ser Tupi Guarani e peguei estes grafismos como 

referencia para começar a desenhar, peguei os símbolos 

também da cidade a bandeira o brasão vi que no bra-

são tem uma menção aos índios, tem um cocar, achei 

que isso realmente era importante, e comecei os primei-

ros desenhos, tem o processo de gestão manual, que 

o Perrone concebeu este processo, que é um processo 

de abstração para coisa ficar mais fácil, um processo 

que ele inventou, a ideia principal é pegar o conceito 

e vários conceitos com palavras fazer uma constelação 

destas palavras e a partir destas palavras representar 

elas com o gesto manual, tirar fotos e depois extrair 

imagens em preto e branco em alto contraste mesmo 

e dei extrair um elemento gráfico.  Aí no caso eu fiz no 

trabalho, incluí este processo no meu trabalho e con-

segui encontrar no processo manual e gestual, extrair 

um elemento gráfico muito semelhante aos grafismos 

indígenas. Juntei essa história, consegui puxar e juntar 

tudo no processo.

 
E a parte da tipografia, como você pensou ela? Para 

escrever Embu das Artes?
Eu procurei uma tipografia tanto com a serifa como a 

não serifa, uma família tipográfica que desse está pos-

sibilidade, pois a prefeitura trabalha muito com material 

impresso, com muito volume de texto, revista, jornal e 

eu sabia disso já na época e eu pensei: Vou pegar uma 

tipografia que tenha estes elementos, que tenha a serifa 

e a não serifa. Como eu fiz um trabalho mais geométrico 

procurei uma tipografia mais moderna. Peguei esta tipo-

grafia e pensei: como vou trabalhar para esta tipografia 

se integrar com o símbolo? e tem este outro porém, que 

eu acabei não mencionando, de referencia visual, que 
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é a questão da arte da cidade, que é muito importante, 

este perfil artístico da cidade. Dei uma pesquisada, an-

dei na feira, entrevistei alguns artistas, artesãos e vi que 

eles têm limitações, justamente entrevistei para saber 

das limitações, fiz uma comparação com a marca antiga 

que tinha muitos elementos, muitos ícones e perguntei 

da dificuldade, quando muito reduzido, se ficaria igual e 

um deles chegou a dizer: Isso daí eu nem faço! Não tem 

como fazer pequeno. Tinha dez centímetros, era muito 

detalhado e não dava para fazer. Então, neste sentido eu 

comecei a olhar para ver como eu ia lidar graficamente 

com esta questão da arte e como a própria linguagem 

artística interfere em uma imagem. Comecei a ver que 

eu não podia... justamente por isso essa sinuosidade do 

traço, das bordas, como se fossem inacabadas, meio 

rústica, justamente para isso: para facilitar quando na 

aplicação de um mosaico não interferisse tanto na ima-

gem gráfica do desenho original. O desenho digital é 

todo retinho, por exemplo, e quando vai pro mosaico 

vai perder, quando vai para uma escultura o cara não vai 

conseguir uma linha totalmente reta, ele vai fazer com 

uma certa sinuosidade. Inclusive eu fotografei algumas 

placas com o logo da Tim, à distância é muito parecido, 

só que quando você aproxima o olhar você vê que tem a 

falha, é irregular, é normal isso: a mão humana fazendo 

uma coisa que é a máquina que faz.

 
Em termos de tipografia, você se preocupou com isso?
Eu fiz um redesenho da tipografia que é a Rotis, justa-

mente para trazer a mesma linguagem do símbolo da 

questão da sinuosidade do traço também para a tipo-

grafia. Fiz um corte nas letras fechadas, como o “O”, 

para abrir e possibilitar a aplicação com estêncil, fazer, 

por exemplo, ela vasada... fazendo um totem e poder 

fazer ela vasada.

 
Como voce selecionou a tipografia?
Eu achei interessante que a Rotis é bem geométrica 

mas ao mesmo tempo ela traz a serifa. Então, este foi 

o motivo maior da minha escolha. E também porque 

ela tem a estruturação em um grid com divisão de 4 

módulos, tem uma proporcionalidades, ela é mais 

compacta se comparada, por exemplo, com uma Mi-

riad. Você sente... a Rotis já é mais compacta apesar 

de ter variação bem grande, traz serifa... por isso que 

acabei escolhendo ela. Tem haver com o Grid modular 

que eu usei no meu trabalho de 4 modulos, na questão 

de aproveitar a folha no padrão DIN, que também tem 

haver com a fonte.

 
Como todos os seus conhecimentos vem na sua ca-

beça na hora da escolha?
É um pouco pelo visual e, também, de analisar se eu 

conheço um pouco da tipografia, como ela foi criada 

e, também, de analisar se ela se encaixa no trabalho. 

No caso, esta tipografia se encaixava pela referência 

do modernismo que eu acabei trazendo para o tra-

balho e a questão modular e da influencia do Alexan-

dre Wollner na questão de fazer um grid modular, de 

proporção...

 



Identidade Visual – Marca de Cidade 

Você como estudante de publicidade não conhecia 
isso? Você foi conhecer neste curso de especialização?

Não, nunca! Dai que veio este conhecimento. Eu vivi tan-

to tempo trabalhando com isso e nem sabia que existia 

este conhecimento. O primeiro livro que eu li foi sobre 

tipografia, um pouco antes de começar a Pós, porque 

eu queria ter mais conhecimento a respeito do assunto 

e tipografia é uma coisa que eu gosto bastante, inclu-

sive fiquei em dúvida se faria sobre tipografia, o meu 

trabalho final ou se faria sobre identidade visual. Mas 

identidade visual traz a tipografia e eu coloquei tam-

bém no meu trabalho.

 
O que faz uma marca forte?
Graficamente, acredito que  a forma que ela é aplica-

da, que ela é planejada para ser aplicada visualmen-

te e graficamente torna ela uma marca forte. Se ela, 

realmente, facilita a aplicação e a visualização dela 

em diversos meios. A gente tem hoje a limitação do 

tamanho, bem grande. No aplicativo de celular, por 

exemplo, ela tem que funcionar, ela é minúscula, aque-

le iconizinho, aquele avatar que fica no navegador é 

minúsculo. E, hoje em dia, se a marca não der para ser 

enxergada lá é por ela já não é tão boa. Ela precisa 

atender as necessidades das mídias. Então, acho que 

visualmente, é isso. E conceitualmente, acredito que 

tem que trazer uma resposta a instituição, enfim, no 

caso da cidade, tem que trazer uma resposta para a 

cidade, tem que ter haver com a cidade, não pode 

fugir disso.

 

Na sua opinião, na marca de Embu, se eu tirasse o 
nome da cidade e colocasse o nome de outra cidade, 
as pessoas iriam perceber? Funcionaria?

Poderia até funcionar, mas se for ver a história, o que 

tem por traz da marca, não tem nada haver.

 
E você consegue ver que mesmo ser saber da histó-

ria, do seu trabalho, a população consegue ver? Você 
já tece algum retorno disso?

Já, já tive algum retorno. Tem gente que fala: “Ah, pare-

ce a bandeira do Brasil! Tem as cores da cidade.”. Enfim, 

tem esta coisa da sinuosidade do traço... tem pessoas 

que falam: “Ah, é uma coisa mais artística mesmo, dife-

rente do que era usado antes.”

 
Como pode entender a resiliência, ou seja, como a 

marca pode esticar e voltar, ou seja, até onde a mar-
ca pode se estender? Na aplicação em souvenir, por 
exemplo, o quanto você acha que isso traz benefí-
cios ou traz malefícios para o projeto de identidade 
da cidade?

Acho que é um benefícios grandes, se fossem feitos ma-

teriais artesanais, que tem na cidade, vendidos na feira, 

seria um benefício grande, porque a pessoa levaria para 

a cidade dela de volta e isso leva a marca da cidade de 

Embu para fora. 

 
Você acha que tem algum artista que já se interes-

sou, olhou a marca e já reproduziu? Você já chegou a 
ver isso ou não?
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Tem alguns trabalhos que já foram feitos, que são re-

ferência. Agora, não tenho visto muitos, mas já tem al-

guns, já tem louça... 
Com a marca?
Não exatamente com a marca, porque ela foi feita para 

ter uma continuidade, então a partir da marca um gra-

fismo e isso também é legal, é se apropriar da marca, 

começar a modificar um pouco e trabalhar a marca.

 
Quais as metodologias usadas no seu projeto? A 

gente poderia dividir assim: metodologias teóricas e 
metodologias práticas.

A teoria é a referência bibliográfica, que teve que obri-

gatoriamente ter...

 
Mas tem algum teórico, foram vários que você já 

citou, mas alguma teoria que modificou, algum pensa-
mento no processo de criação.

Eu até já citei, eu acho que o Alexandre Wollner, o tra-

balho dele da questão modular de proporcionalidade, 

trouxe um conhecimento que eu não usava antes, eu 

li mais sobre isso, eu li aquele “Design visual 50 anos” 

também, inclusive na palestra que eu fui dele, lá em Curi-

tiba, ele falou deste livro e eu comprei no mesmo even-

to, tinha lá para vender e eu comprei o livro lá e li muito 

rápido, menos de uma semana, acho que em três dias 

eu li ele inteiro e aí fala justamente sobre os diferentes 

tipos de grid, isso na parte de simbologia, Agora na par-

te de tipografia, eu li o livro do Claudio Rocha, que fala 

sobre a construção da tipografia, da reprodução dela, 

como que era pelos meios mais antigos, da prensa, da 

ligotipia e ate agora nos meios digitais. Então acho que 

isso influenciou bastante o meu trabalho, tanto este co-

nhecimento da tipografia tanto o conhecimento depois 

para a construção do símbolo gráfico, foi determinante.

 
E de ordem prática? Metodologia prática...
Metodologia prática, este processo de gesto manual, de 

abstração que o Carlos Perroni passou em uma das dis-

ciplinas, inclusive chamava Marca, Nominação e Grafis-

mo, eu trouxe para o trabalho.

 
Dentro do processo de fechamento do projeto, 

você chegou a construir algum manual da marca para 
ficar na prefeitura? Tem manual a marca?

A marca tem um manual feito pela própria Secretaria da 

Educação. Eu não cheguei a fazer um manual, inclusive 

porque fui atropelado pelo meu trabalho e não conse-

gui, não tive tempo.

 
Então hoje se eu for na prefeitura eu vou encontrar 

um manual para saber como usar a marca? Você acha 
importante o manual?

Existe. Acho importante, inclusive para as próximas adminis-

trações saberem como se aplica, o que fazer, o que não fazer.

 
E este manual, você chegou a avaliar para ver se 

estava do jeito que você queria?
Eu dei uma olhada lá e tem alguns pontos que eu não 

concordo muito, por exemplo, tem uma aplicação em 
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um fundo escuro, que eles aconselham a colocar um 

contorno em volta do símbolo gráfico e isso para mim é 

inconcebível porque modifica o desenho.

 
Isso que você está falando é muito interessante, 

porque mesmo o manual tem um processo criativo, 
por mais que seja uma organização de regras há uma 
criatividade, entre linhas, em que você está pensando 
jeitos de usar, você está criando ali, ainda. Você acha 
que um trabalho, como este que você fez, seria ideal 
ser desenvolvido por uma equipe completa ou você 
acha que é um trabalho autoral mesmo, uma pessoa 
tem que fazer, assim como um músico cria uma músi-
ca, existem experimentos criativos, mas a gente per-
cebe que a música está nele, o músico põe pra fora 
uma ideia e aquilo fica conhecido. Ou você acha que 
não, que uma marca pode ser estruturada com uma 
equipe complexa, com troca de informações, com mé-
todos de brainstorming, ou processos criativos, pai-
néis semânticos, mapas mentais, como você deve ter 
feito com as palavras chaves, constelação...

Eu acredito que sim, que funciona muito bem fazer com 

uma equipe, desde que haja uma coordenação, alguém 

tem que coordenar um pouco para o projeto ficar or-

ganizado. Alguém tem que organizar, na verdade, tudo 

o que vem, você fala está  em um brainstorming, uma 

chuva, uma tempestade, alguém tem organizar esta 

tempestade, colocar de uma forma cadenciada para co-

meçar a fluir o trabalho e chegar em uma conclusão, se 

não fica o tempo todo um opina aqui, outro opina ali...

 

Como a marca se integrou na cidade até o momento?
É ainda falta bastante, por exemplo a questão do mosai-

co que eu previ e que já é uma coisa da identidade da 

cidade, se você andar por ai você vai que tem bastante, 

e ainda não vi sendo aplicada, tenho visto aplicada em 

lotações, em prédios públicos, agora outros elementos 

como o grafismo que eu previ, a aplicação do grafismo 

em prédios públicos, ainda não vi também, já tem até 

prédios novos que já foram entregues e que poderiam 

ter recebido isso e ainda não implantaram, acredito que 

isso é importante para identificar estes prédios como 

sendo municipal e não estadual, não só a placa sinali-

zando mas a própria construção.
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Entrevista 4 Juliana Carrasco

Juliana Carrasco, 39 anos, jornalista.
Entrevista realizada 10/04/2014.
 

Que marca vc coordena, administra?
 A marca turística da cidade de São Paulo (abaixo) e 

mais detalhes em nosso brandbook: http://imprensa.sp-

turis.com.br/marca_sp/manual-de-uso

 
Quanto tempo é necessário para de desenvolver 

uma identidade visual como a que vc administra?
 O processo de criação da marca levou quase 2 anos, 

tendo o seu lançamento ocorrido em dezembro de 2011.

O posicionamento “viva tudo isso” foi criado antes mes-

mo do desenho da marca. Ele, junto com os pilares, foi a 

fonte de inspiração para o desenvolvimento do projeto 

gráfico - marca, tipografia, estilo fotográfico, cores, tom 

de voz, etc. Isso foi a base para ter um direcionamento 

adequado de comunicação e de conceituação das pe-

ças produzidas.

 
Quais são os dados mais relevantes a serem levan-

tados para o desenvolvimento e andamento adminis-
trative desta marca?

Historicamente, a cidade de São Paulo sempre foi iden-

tificada, basicamente, como um destino de Viagens de 

Negócios e/ou dos eventos comerciais. Esse perfil, po-

rém, apesar de forte e importantíssimo, já dava sinais de 

necessidade de renovação, uma vez que os equipamen-

tos e a realidade da cidade naquela época não permi-

tiam um desenvolvimento constante destes segmentos 

e ainda dificultavam que a cidade ocupasse um novo 

espaço do imaginário do consumidor – de feiras e/ou 

eventos e também de produtos culturais, perceptíveis, 

porém menos tangíveis.

Buscar um novo posicionamento turístico e de merca-

do, portanto, era fundamental. Simultaneamente, a ci-

dade passou por mudanças significativas e que direta 

e indiretamente colaboram para o seu desenvolvimento 

turístico, criando novos atrativos e recebendo grandes 

eventos como a Copa do Mundo da FIFA 2014.

Além da realidade local, o cenário externo — consideran-

do como “externo” todos os mercados emissores de turis-

tas — também deve ser levado em conta. O crescimento 

econômico do Brasil verificado nos últimos anos fez com 

que, além dos emissores imediatamente circunvizinhos, 

outros pólos passassem a ter importância estratégica.

Neste contexto, a Marca São Paulo chega no momento 

oportuno para que a capital possa aproveitar os olhares 

do mundo e apresentar-se de uma maneira mais ade-

quada e, no caso do mercado interno, colaborar para 

que a cidade siga sendo o principal destino, mas com 

uma nova proposta, não vinculada apenas ao turismo 

de negócios — feiras e eventos com o destaque natu-

ral — mas tendo a cultura, o entretenimento e o lazer 

como fatores que reforcem as qualidades da cidade e 
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que funcionem, também como um forte apelo para a 

recepção de visitantes.

“O que esperar de uma cidade que tem tudo? Tudo.” era 

o mote mais forte da campanha publicitária São Paulo 

Cidade Criativa que antecedeu o lançamento da mar-

ca. E a esta mensagem era agregados elementos, com 

destaque para os atrativos da cidade. O foco, portanto, 

era a cidade, seu estoque de atratividade e o morador, 

paulistano ou não, seu talento criativo.

O tagline da Marca São Paulo — Viva tudo isso — é a 

evolução natural da mensagem, já consolidada e re-

conhecida de que a cidade tem “tudo”, agregando a 

ela um convite para que esse “tudo” possa ser vivido. 

Vencida a necessidade de apresentar o destino e suas 

qualidades como tal, a Marca São Paulo — e as pri-

meiras peças publicitárias deixam isso explicitamente 

claro — fazem agora uma associação imediata entre o 

“turista”, colocando-o como centro das atenções, e a 

cidade. Se a cidade tem tudo, venha viver. Viva tudo 

isso é a essência da Marca.

Desde que estudado e definido tecnicamente e sem 

nenhum tipo de interferência (influência política, por 

exemplo), não há grandes riscos na adoção de logos ou 

slogans. Porém, é importante deixar claro que o concei-

to de branding é mais amplo que isso. E, também por 

isso, os riscos podem vir a ser grandes quando adota-

dos sem os estudos necessários, do conceito à aplica-

ção. Caso isso não seja feito, dificilmente o projeto de 

branding terá sucesso e, aí, tanto logos quando slogans 

não encontrarão ressonância na sociedade.

É turística?
Sim, a marca foi desenvolvida para representar grá-

fica e conceitualmente a cidade de São Paulo como 

destino turístico.

 
Focada em business?
Não somente. A Marca SP foi criada para utilização 

tanto no setor público, quanto no privado. Durante seu 

desenvolvimento, foi avistada a possibilidade de licen-

ciamento para a fabricação de produtos que divulguem 

a cidade, com eventual geração de receita para a São 

Paulo Turismo (processo ainda em estudo).

A Marca São Paulo também possui um grande apelo 

para o público final, buscando gerar empatia, lembran-

ça e sensibilização junto aos turistas e potenciais visi-

tantes da cidade. Hoje o turista (consumidor) não busca 

apenas atributos naturais, mas sim viver uma experiên-

cia no destino, uma ligação emocional. Diante disso é 

importante que os destinos, como a cidade de São Pau-

lo fez, pensem um processo de branding que crie uma 

identidade única e que transmita as experiências que 

podem ser vividas neste lugar. Essa marca conectará o 

consumidor com o destino de forma permanente.

É pra público interno ou externo?
Ambos.

Ela tem funcionado como um catalisador de mudança?
São Paulo recebeu o prêmio Travelers’ Choice Destinos 

do site TripAdvisor ®. O anúncio oficial da posição de 
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São Paulo foi feita na última terça feira (08/04). Em 

sua sexta edição, a premiação reconhece cerca de 500 

destinos em 40 países. A cidade de São Paulo ficou em 

primeiro lugar entre os destinos do Brasil e terceiro da 

América do Sul.

O Travelers’ Choice Destinos se baseia em milhões de 

comentários e opiniões dos usuários do TripAdvisor. As 

cidades vencedoras são determinadas por meio de um 

algoritmo que leva em consideração a quantidade e a 

qualidade das avaliações de hotéis, atrações e restau-

rantes de um destino, reunidas ao longo de um período 

de 12 meses.

A São Paulo Turismo acredita que um posicionamento só-

lido e consistente, em conjunto com a ampla promoção 

do destino e disseminação de sua marca, foram essenciais 

para que a cidade atingisse este nível de reconhecimento.

Como aconteceu o trabalho, de forma sintética, 
como foi a ordem dos fatos briefing, processo criativo, 
aprovações etc.

A estruturação do projeto contou com a participação 

do consultor Rômulo Castilho - designer e pesquisa-

dor na área de marketing territorial, sob intermediação 

de uma das agências de publicidade licitadas pela São 

Paulo Turismo. As decisões finais foram tomadas pela 

Presidência e pela Diretoria de Ações Estratégicas eCo-

municação da São Paulo Turismo.

A marca foi construída sobre 4 pilares, todos relaciona-

dos ao DNA do destino:

- Procuramos o inesperado;

- Respeitamos as diferenças;

- Vivemos o presente;

- Somos comunidades.

O foco da marca está na variedade e quantidade de ex-

periências únicas e surpreendentes que acontecemem 

São Paulo. A estratégia visual da identidade foi projeta-

da para criar uma ligação entre o desejo e a realização. 

Desta forma, cria-se um ambiente propício para comu-

nicar a essência emocional do que as pessoas gostariam 

de experimentar onde “tudo acontece”.

A identidade visual é fortemente baseada na defesa do 

território ocupado pela Marca São Paulo, materializan-

do os pilares que serviram para a sua construção: pro-

cura pelo inesperado, o respeito às diferenças, viver o 

presente – busca pelo prazer e diversão — e a vida nas 

diversas comunidades dentro da mesma cidade.

A identidade dá contornos concretos à marca, podendo 

ser sentida, movimentada, tocada. Sua correta constru-

ção, baseada em cores, tipos e aplicações contribuirá 

para que a Marca São Paulo – e a mensagem que pre-

tende passar – tenham preservadas as suas caracterís-

ticas. Consistente, a identidade visual evoluirá natural-

mente para o alinhamento de toda a comunicação e 

presença simbólica da cidade nos mais diversos pontos 

de contato.

A identidade visual da Marca permite que ela se adapte 

às mais diversas situações, sem perder as propriedades. 

Vai de eventos a aplicativos, de folhetos a filmes publi-

citários; consegue ter forte presença em uma, duas ou 

quatro cores. E mesmo quando a grafia no nome São 
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Paulo não está presente, a construção concêntrica faz 

referência imediata à mensagem que se deseja passar e 

ao destino São Paulo.

O que faz uma marca ser forte?
Incluir em sua criação e gestão uma equipe engajada e 

capaz de executar estratégias que criem um ambiente 

de marca sólido, em parceria com produtoras, agências 

e formadores de opinião.

A realização de um trabalho de divulgação multiplata-

forma, utilizando meios gráficos, digitais e mobile.

Possuir conexão com o futuro, criando tendências, ge-

rando inovação e se tornando referência no meio em 

que atua.

Como compreender a resiliência, ou seja até onde a 

marca deve se estender?

Sem atrativos naturais simbólicos, sem praia, sem flo-

restas, sem fenômenos climáticos positivos, sem os atri-

butos normalmente vinculados ao turismo de lazer. As-

sim é a cidade de São Paulo. Não há uma diferenciação 

baseada em atributos físicos e/ou naturais e, por outro 

lado, há uma comparação com outros destinos turísti-

cos urbanos. Como então se destacar? Como conseguir 

espaço em um mundo no qual a diferenciação é quase 

uma exigência e, ao mesmo tempo, uma meta quase im-

possível de ser alcançada?

Em um cenário e mensagens pasteurizadas, quando ra-

cionalmente é quase impossível para o consumidor to-

mar uma decisão, a Marca São Paulo agrega a distinção 

às referências sobre a cidade. Dá clareza, consistência e 

segurança na escola do destino. Preserva os seus valo-

res, quais sejam: contrastada, cultural, social, inusitada, 

inesquecível, prazerosa, variada, nova, extrema, surpre-

endente, viva e moderna.

Quais as metodologias utilizadas no seu projeto?
A criação da Marca São Paulo passou pelas seguintes 

etapas: análise do cenário atual (à época em que ela 

começou a ser pensada), estudo de referências interna-

cionais, pesquisas quantitativas e qualitativas, observa-

ção de tendências, verificação dos pilares que melhor 

simbolizam a cidade, elaboração de brand essence até 

chegar, finalmente, na definição do conceito.

Antes de ser lançada, a marca foi testada na edição de 

2011 da ABAV, feira organizada pela Associação Brasileira 

das Agências de Viagens. Houve aplicação na decoração 

do estande, nas camisetas dos promotores e nos brindes 

distribuídos aos participantes da feira (pendrives). Como 

peças de publicidade, foram criados um folheto (elemen-

to tradicional da comunicação em Turismo) e também 

um aplicativo para tablets e celulares. Como resultado, 

houve repercussão na mídia especializada, resultando 

em uma boa aceitação do trade turístico.

Como a marca se integrou na cidade até o momento?
Como o lançamento da marca ainda é relativamente 

recente, não foram realizadas pesquisas sobre o tema 

até este momento. No entanto, a percepção por parte 

dos turistas sobre o reposicionamento da cidade de São 

Paulo como destino de lazer e entretenimento é forte-
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mente evidenciada nos estudos realizados periodica-

mente pelo Observatório do Turismo. Mais informações 

em:http://www.observatoriodoturismo.com.br.

As influências da marca podem ser medidas com maior 

eficácia na forma qualitativa, por meio de entrevistas 

em profundidade com turistas, inserção de perguntas 

abertas nos questionários já tradicionalmente enviados 

aos hóspedes dos hotéis e público que visita as Centrais 

de Informação Turística ou enquetes em nosso website, 

por exemplo.

Todavia, levantamentos quantitativos também podem 

ser realizados, por meio da verificação de aumento no 

número de voos para o destino, acréscimo no número de 

hóspedes e de diárias dos hotéis, valores gastos por turis-

tas no período, desenvolvimento dos empregos ligados 

ao Turismo, aumento nas receitas de estabelecimentos e 

serviços ligados à atividade, crescimento da arrecadação 

de impostos e etc. No entanto, não há uma forma de iso-

lar das variáveis externas os benefícios influenciados pela 

marca, sendo difícil avaliar o que efetivamente cresceu 

apenas em função do trabalho de branding.
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Entrevista 5 Antonio Francisco Alves de Oliveira

Antonio Francisco Alves de Oliveira, 28 anos, Gra-
duado em Comunicação Social - Publicidade e Propa-
ganda; Graduando - Licenciatura em Artes; Pós-gra-
duado em Gestão Pública Municipal, Servidor público 
da Prefeitura de Embu das Artes, desde 2003, no an-
tigo Departamento de Comunicação, atual Secretaria 
de Comunicação Social (2009), responsável pelo se-
tor de criação, coordenando atividade de direção de 
arte e desenvolvimento de campanhas publicitárias;  
desenvolvimento de conceitos para identidade visual, 
diagramação, editoração e criação de publicações im-
pressas e digitais.

Entrevista realizada 26/05/2014.
 

Que marca vc coordena, administra?

Coordenando a equipe de criação da Secretaria de Co-

municação Social da cidade de Embu das Artes, fico 

responsável pela devida aplicação do uso da Marca da 

Cidade de Embu das Artes, que utilizando o slogan “Me-

lhor a cada dia”, representa a atual gestão do prefeito 

Chico Brito (2013/2016). 

 
Quanto tempo é necessário para de desenvolver 

uma identidade visual como a que vc administra?
Acredito que não exista um tempo exato para o desen-

volvimento de uma identidade visual. No caso da marca 
da Cidade de Embu das Artes, ela é o resultado do traba-

lho de estudo e pesquisa do Juan Paulo Pinto Rodrigues, 
durante sua especialização em Design Gráfico.   

 
Quais são os dados mais relevantes a serem levan-

tados para o desenvolvimento e andamento adminis-
trativo desta marca?

Conceito da marca, estudo de aplicação, público alvo, 

veiculação, estratégia de divulgação, meios de disponi-

bilização etc.

É turística? 
Sim, é uma marca turística, pois mais que representar o 

Governo Municipal ela representa a Estância Turística de 

Embu das Artes, com sua história e sua vocação artística. 

É pra público interno ou externo?
A Marca da Cidade de Embu das Artes é para ambos os 

públicos. Interno quando se refere às ações do Gover-

no Municipal, utilizando o slogan “Melhor a cada dia”, e 

externa, quando utilizada  sem o slogan, representando 

a cidade como um todo, podendo ser utilizada pelo co-

mércio, empresas ou simplesmente na elaboração de ar-

tes e artesanatos que divulgam a cidade para o mundo.

 Ela tem funcionado como um catalisador de mudança? 
Sim, a Marca da Cidade de Embu das Artes vem com 

um objetivo novo para as gestões públicas, baseado 

no princípio da eficiência e para gerar economicidade, 
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onde precisa otimizar os gastos públicos. Historicamente, 

cada gestão montava seu próprio logo, mudando assim 

fachada dos prédios públicos, papelarias oficial, frota de 

veículos, gerando altos custos aos cofres públicos a cada 

quatro anos. Com a marca oficial, que mudaria somente o 

slogan, conforme cada governo.  

 Como aconteceu o trabalho, de forma sintética, 
como foi a ordem dos fatos briefing, processo criativo, 
aprovações etc.

O Juan apresentou a marca pronta ao prefeito Chico Bri-

to e, após aprovação da mesma, iniciamos o trabalho de 

adaptação para o uso do governo e como disponibiliza-

ríamos para uso da população. Fizemos uma entrevista 

com o Juan, lemos todo o trabalho para compreender a 

essência da ideia criativa. Iniciamos uma pesquisa para sa-

ber os pontos principais para aplicação, desenvolvemos 

as variações de aplicação e o manual de uso da marca, 

apresentamos ao prefeito que aprovou e começamos uma 

etapa de divulgação.        

O que faz uma marca ser forte?
Sua aceitação pelo público. Neste caso da Marca de Cida-

de de Embu das Artes, sua utilização nos mais variáveis 

meios, fachadas, comércio, artigos artesanais e ter seu 

significado compreendido, transmitindo conceitos positi-

vos, como credibilidade e qualidade.  

Quais as metodologias utilizadas no seu projeto?
A marca veio pronta, elaborada pelo Juan. O que fiz foi 

adaptá-la para a utilização do governo, colocando o slo-

gan “Melhor a cada dia”, definido pelo secretariado mu-

nicipal. Fizemos um estudo de como a população pode-

ria utiliza-lá, para isso foi criado dois manuais de uso: um 

interno, para uso da prefeitura  e outro externo para uso 

geral, disponível no portal da cidade, contendo a impor-

tância de uma marca, seus limites de tamanho de aplica-

ção, utilização do slogan, grid de construção, reserva de 

integridade, versões quadricomia (cmik), pantone, escala 

de cinza e traço negativo, aplicações sobre fundos colo-

ridos, alfabeto padrão, assinatura conjuntas nas versões 

horizontais e vertical, utilização conjunta com o brasão, 

utilização conjunta com mais logotipos, usos proibidos e 

grafismos de apoio.       

 

Como a marca se integrou na cidade até o momento?
A marca da cidade de Embu das Artes, até o momento 

teve grande aceitação da população local e regional, ten-

do a compreensão dos poderes executivo e legislativo, 

aplicando uma lei que estabelece a marca como símbo-

lo oficial da cidade, juntamente com o brasão de armas, 

conforme a Lei nº 2.647 de 7/1/2013, aceito também pela 

Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu das 

Artes (ACISE), que atende todas esses segmentos da ci-

dade, já podendo ser vista e aplicada em fachadas de co-

mércios, papelarias oficiais e na arte e artesanato produzi-

dos pelos artistas da cidade.   
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Matérias retiradas da internet 

“Prefeitura mexicana é alvo de críticas por logo ‘pareci-

da’ com a do Rio 2016.

Novo prefeito de Huatabampo lança símbolo que com-

partilha diversos elementos e cores com a marca da

próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Pouco menos de uma semana após tomar posse, o

novo prefeito de Huatabampo já despertou a desconfi

ança dos 76 mil habitantes da pequena cidade, localiza-

da no noroeste do México. A logomarca da administra-

ção que governará o município do estado de

Sonora até 2015 apresenta duas silhuetas humanas que

se entrelaçam, nas cores verde e amarelo. Logo após a

divulgação do emblema, no último sábado, a imprensa

mexicana constatou a semelhança com o símbolo

dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e deu início a uma

onda de acusações de plágio.”

www.globo.com/notícia, as 18h49 do dia 19/09/2012

“Prefeitura mexicana muda logo após polêmica; Rio

2016 leva caso ao COI.

Prefeito pede desculpas pela similaridade, mas novo

símbolo segue parecido.

A prefeitura de Huatabampo, no México, após as criticas

levantadas, mudou a logo de sua administração e

pediu desculpas após a polêmica em relação ao símbo-

lo, semelhante ao dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Como o comitê organizador tem área de atuação restri-

ta ao território brasileiro, o caso foi informado ao

Comitê Olímpico Internacional (COI), para que adote

as medidas que julgue cabíveis.”

www.globo.com/notícia, as 17h13 do dia 27/09/2012



Identidade Visual – Marca de Cidade 

Ranking de 2013 / Superbrands

São Paulo é a “marca-cidade” mais valiosa do Brasil

em 2013, segundo ranking da Superbrands, empresa

especializada em gestão de marcas.

A marca São Paulo está avaliada em R$ 233,5 bilhões.

Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro (R$ 88,2 bi-

lhões), Brasília (R$ 70,1 bilhões), Curitiba (R$ 26 bi-

lhões), Belo Horizonte (R$ 24,6 bilhões), Manaus (R$

20,9 bilhões), Porto Alegre (R$ 20,8 bilhões), Campinas

(R$ 16,6 bilhões), Fortaleza (R$ 16,5 bilhões) e

Salvador (R$ 15,6 bilhões). O estudo levou em conside-

ração 18.100 entrevistas com a população das cidades, 

associadas a dados econômicos e sociodemográfi

cos (do IBGE e IPEA).

“A pesquisa junto à população avaliou indicadores

que estabelecem o índice de força das marcas das cida-

des, em aspectos como reputação, admiração, gestão,

comunicação, governança, segurança, limpeza,

transporte e responsabilidade socioambiental, entre

outros”, afi rma o CEO da Superbrands Brasil, Gilson

Nunes. O executivo defende que o valor da marca-ci-

dade é um importante ativo estratégico para a atração

de capital, de turismo e de mão de obra qualifi cada,

além de ferramenta para a elaboração de políticas

públicas e melhoria de aspectos negativos detectados

pela pesquisa. “São Paulo, a primeira do ranking,

é vista como a melhor cidade para se fazer negócios

e trabalhar, mas apresenta queda vertiginosa quando

o assunto é transporte; já o Rio de Janeiro, em segundo

lugar, é reconhecido pela população por sua forte

vocação turística, mas tem problemas de imagem

em aspectos como segurança e saúde”, afi rma Nunes.

http://www.ccsp.com.br/site/ultimas/65631/resultado-busca
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Matamoros • La Cámara de Comercio de Matamoros

rechazó la imagen de la “M Azul” mostrada como identi-

dad de la nueva administración 2013-2016 de la panista

Leticia Salazar, ya que es la imagen idéntica a la

utilizada en una ciudad australiana, por lo que el orga-

nismo lo considera como plagio.

La alcaldesa Leticia Salazar Vázquez deberá explicar

a los ciudadanos sobre “la empresa que realizó el diseño

del logo, ¿qué costo tuvo éste y si será a cargo

del erario?, ya que la ciudad de Melbourne Australia

pagó 240 mil dólares”, afi rmó el presidente de la CA-

NACO en Matamoros, Enrique Mena Saenz.

En este sentido, cuestionó que la alcaldesa cuente con

los derechos de uso, patente, colores, tipografía y di-

seño del logotipo que ha exhibido.

“Es importante explicar que este logo tiene grandes

similitudes y coincidencias con la imagen corporativa

que forma parte de la ciudad de Melbourne Australia,

quien cuenta con los derechos sobre ésta, así como su

tipografía, aplicaciones, formas y colores, todo englo-

bado dentro de un proyecto de imagen corporativa de

su propiedad y que identifi ca a esta ciudad Australiana.

Explicó que deberían de revisarse los derechos de autor,

sobre los logotipos que ya existen.

“Las leyes muy claras donde se prohíbe utilizar recursos

públicos o imagen gubernamental para promover

la fi gura de funcionarios sobre todo en materia política

y en el caso de la imagen adoptada por el nuevo

Ayuntamiento con al “M” estilizada se perciben clara-

mente en su interior las letras “LS” en referencia al

nombre de “Leticia Salazar”, pudiendo cometerse el

delito de peculado consignado en el artículo Articulo

223 del Código Penal Federal”.

El cual establece –explicó- en su fracción I.- comete el 

delito de peculado el servidor público que indebida-

mente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los 

actos a que se refi ere el artículo de uso indebido de 

atribuciones y facultades con el objeto de promover la 

imagen política o social de su persona, la de su superior 

jerárquico o la de un tercero, o a fi n de denigrar a cual-

quier persona.

La ciudad de Melbourne Australia cuenta con la propie-

dad sobre la imagen de al menos 72 vertientes del

logotipo de la M Estilizada, con sus formas y aplicacio-

nes determinadas hasta el momento.

Esta situación de supuesto “plagio” o “robo” de identi-

dad realizado por la Administración que apenas comien-

za y que encabeza Leticia Salazar Vázquez como alcal-

desa de Matamoros, pone a nuestra ciudad en riesgo de 

enfrentar procesos legales penados internacionalmen-

te con probables y severas consecuencias económicas 

para Matamoros ya que el ayuntamiento de Melbourne 

Australia así como la empresa internacional Landor cre-

adora del diseño podrían demandar al Ayuntamiento de 

Matamoros. 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/

cc5359a-14f875579fe74bd92662c3572CD. Y REGIÓN, 

ESTADOS • 30 SEPTIEMBRE

2013 - 3:12PM — CÉSAR PERALTA
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A marca São Paulo é muito mais do que uma campanha de 

divulgação. É uma ideia que todos podem usar para promover a 

cidade como um destino único de lugares, serviços, pessoas e ideias.

Esta é uma maneira de melhorar a identidade visual da cidade, 

agregar confiança e credibilidade à nossas mensagens. Todos os 

tipo de de comunicação da marca terão uma melhor performance e 

uma aplicação consistente se seguirem os princípios deste livro.

Este guia foi feito para inspirar e auxiliar todos aqueles que de 

alguma forma ajudam a construir a marca de São Paulo.  

Os princípios aqui apresentados devem ser seguidos  

rigorosamente a fim de auxiliar na comunicação da marca.

Apresentação

4
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mas afinal, o que      queremos comunicar?

6

pilares da marca
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Procuramos  
o inesperado
No mundo atual, é cada vez mais difícil se 

diferenciar, emocionar e proporcionar experiências 

inesquecíveis. Procuramos saber a origem das 

coisas e aumentar o nosso repertório.  Mais do 

que surpreender, as coisas precisam ser mágicas 

e deslumbrantes. Numa sociedade marcada pela 

cultura da cópia, onde todos fazem mais do mesmo, 

surpreender fica mais difícil. São Paulo é inusitada  

e tudo o que é inusitado chama a nossa atenção.  

A surpresa quebra a rotina e causa impacto.  

O inesperado faz parte do cotidiano da metrópole.

emoção

surpresa

ex
p

er
iê

n
ci

a

inusitado



10 11

Respeitamos 
as diferenças
Para ser paulistano, basta morar em São Paulo.  

A cidade valoriza as diferenças, mostra contrastes 

e respeita culturas. As diversas tribos que habitam 

a cidade convivem e compartilham o mesmo 

ambiente, mostrando que São Paulo é um grande 

exemplo de vida em sociedade. 

As marcas são valorizadas quando respeitam 

as diferenças, se adaptam às comunidades e 

valorizam a diversidade. A marca deve criar 

fidelidade, estimular o orgulho e promover a ética 

e a transparência junto às comunidades.

contrastes
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Vivemos  
o presente
A sociedade continua em busca de prazer e 

diversão. Em São Paulo, todos querem mais e 

melhor. Não se pode perder nada e tudo tem 

que ser aproveitado ao máximo. A cidade vive o 

presente, se modifica e se reinventa o tempo todo.

Em São Paulo existe uma gama infinita de  

coisas para se satisfazer: os melhores 

restaurantes, os grandes shows, excelentes 

oportunidades de negócio e maiores chances 

de sucesso profissional.
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Somos 
comunidades
Enquanto São Paulo cresce, as pessoas distanciam-se 

umas das outras e perdem contato humano. Somos 

atraídos pelo diferente e particular. Tentamos resgatar  

um pouco da familiaridade perdida, criando uma 

atmosfera de vilarejo em nossas cidades. 

As marcas devem gerar confiança e integração entre 

indivíduos que não se conhecem e encontrar meios para 

aproximar as pessoas. Consumidores com interesses 

comuns aproximam-se de outros e formam pequenos 

grupos, com suas peculiaridades e preferências. A marca 

deve considerar estes pequenos grupos, identificando  

o que os une e os torna diferentes dos demais. 
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Expressão da marca

A marca deve ser expressada em todos 

os seus aspectos: tanto na linguagem 

subjetiva quanto objetiva. Na linguagem 

subjetiva, comunicamos por meio do tom 

da voz, os conceitos das campanhas, o 

conteúdo das mensagens. Na linguagem 

objetiva, comunicamos a identidade visual, 

os princípios de aplicação, cores, estilo 

fotográfico, entre outros.

Valorização da marca

A forma de expressão da marca São Paulo 

contribui para o reconhecimento de seus 

conceitos e gera um desejo pelas experiências 

que são comunicadas pela marca e seus 

parceiros. A estratégia visual da identidade 

foi projetada para criar uma ligação entre o 

desejo e a realização. Desta forma, cria-se um 

ambiente propício para comunicar a essência 

emocional do que as pessoas gostariam de 

experimentar onde “tudo acontece”.

Experimente 
viver onde tudo 

acontece

Cria valor  
da marca

Valorização 
da marca

Subjetivo 
Conteúdo e 
Mensagem

ex: tom da voz, 
conceito das 
campanhas

Objetivo 
Identidade 

Visual

ex: marca, 
tipografia, cores, 

fotografias

tv, imprensa, internet, 
exposição, divulgação, 
eventos, propaganda

18

Proposta da marca e tagline

A identidade visual da marca São Paulo reflete 

toda a estratégia de divulgação da cidade de 

São Paulo no Turismo. O foco da marca está 

na variedade e quantidade de experiências 

únicas e surpreendentes que acontecem em 

São Paulo. O tagline que traduz este conceito 

é chamado de “viva tudo isso”.

Potencial da marca

Em termos gerais, a marca São Paulo será 

utilizada para promover o Turismo na cidade. 

Além disso, a marca pode promover também 

os investimentos e negócios, além da venda 

de produtos licenciados.

Empresas podem utilizar a marca a fim de 

promover as vantagens e os interesses ligados 

à marca e ao seu posicionamento.

visão estratégica

valores da marca:  
contrastada, cultural, social, inusitada, 
inesquecível, prazerosa, variada, nova, 
extrema,  surpreendente, viva, moderna.

Em São Paulo 
acontece 
de tudo

Marketing 
Turístico

Produtos
Licenciados

Negócios
viva tudo

isso!
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marca

fotografia

patterncores

subgráficos tipografia

marketing
typeface

20

A identidade visual da marca São Paulo 

tem base em seis elementos visuais: 

marca, cores, tipografia,subgráficos, 

fotografia e pattern.

Estes elementos visuais foram 

projetados para ser combinados de 

diferentes maneiras criativas. Algumas 

aplicações podem utilizar apenas um 

dos elementos visuais e outras podem 

utilizar todos os seis.

Este guia apresenta as especificações 

para estes seis elementos principais 

e inclui exemplos de aplicações para 

demonstrar as “melhores práticas”  

e como eles podem ser combinados 

em circunstâncias diferentes.

elementos visuais

marca

fotografia

patterncores

subgráficos tipografia

marketing
typeface

fo
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Versão preferencial positiva

Versão preferencial negativa

22

A marca é o principal elemento da identidade 

visual de São Paulo. Nela está a tradução gráfica 

da proposta e do papel de São Paulo como uma 

cidade onde você pode viver experiências únicas.

A posição dos elementos pode ser alterada, mas 

é fundamental que sejam observadas as regras 

deste guia para que se preserve a integridade e a 

legibilidade da marca em qualquer situação.

marca 
preferencial
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A marca pode ser aplicada em diferentes 

variações de símbolos, seguindo os 

padrões descritos neste manual. 

A variação freqüente do símbolo ajuda 

a representar a ideia de que São Paulo 

é uma cidade que está sempre se 

movendo e surpreendendo.

Para isso, recomenda-se utilizá-la 

sempre a partir de originais eletrônicos.

variações
de símbolo



Versão preferencial negativa

Versão preferencial fundo verde

Versão preferencial fundo vermelho

Versão preferencial fundo amarelo

2726

Deve-se tomar cuidado com a aplicação 

da marca sobre uma gama muito grande 

de fundos. As cores devem sempre manter 

contraste com relação ao fundo. 

Para isso, recomenda-se utilizá-la sempre 

a partir de originais eletrônicos.

versões sobre 
fundos coloridos



Versão descritiva português Versão descritiva português negativa

Versão descritiva inglês Versão descritiva inglês negativa

Versão descritiva espanhol Versão descritiva espanhol negativa

28 29

Além da versão preferencial, a marca São Paulo 

também possui duas outras versões de aplicação 

com os descritivos "cidade de", "city of" e "ciudad de" 

conforme representado ao lado.

Estas versões devem ser utilizadas somente em 

casos específicos, quando existe a necessidade de 

comunicar o descritivo da cidade.

versões com 
descritivo



Versão monocromática positiva

Versão monocromática negativa

3130

As versões de uso restrito são utilizadas 

apenas em casos excepcionais (por limitações 

técnicas, por exemplo), sempre examinados 

com rigor e sujeitos à aprovação dos 

responsáveis pela gestão da marca.

versões de 
uso restrito



viva
tudo
isso

viva
tudo
isso

viva
todo
esto

experience it!

33

Versão com tagline

O tagline deve estar alinhado em relação à 

palavra “São Paulo” a uma distância mínima 

correspondente à metade da altura do 

módulo “P”, que se refere à letra “P” da 

palavra “São Paulo". A tipografia deve estar 

alinhada à direita da letra "L" da palavra 

"Paulo". A tipografia utilizada no tagline 

deve sempre ser a "Museo Sans 900".

32

Existe a opção de uso da marca 

acompanhada do tagline “viva tudo 

isso” em português, "viva todo esto" em 

espanhol e "experience it!" em inglês. 

As regras para este tipo de aplicação  

estão definidas ao lado.

versões
com tagline
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A marca possui duas versões digitais. Uma 

versão que se apresenta em loop e constante 

movimento, que deve ser utilizada em 

aplicações como internet e vídeos. E outra 

versão para ser utilizada na assinatura de 

filmes e spot publicitários. Observe os arquivos 

contidos no cd como referência de animação.

0.1s 0.2s 0.3s 0.4s 0.5s 0.6s 0.7s 0.8s

in motion



10mm
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A área de não-interferência

Redução mínima

A área de não-interferência deve ser equivalente a, no 

mínimo, a altura da letra “P” em relação aos limites do campo 

gráfico demarcado acima pela linha tracejada interna.

A redução mínima tem como objetivo preservar a 

legibilidade da marca São Paulo. Para tanto, devem-se 

respeitar as dimensões estipuladas. A medida indicada 

acima determina o tamanho mínimo para veiculação 

em peças gráficas em geral.

36

Para garantir o impacto visual e a 

legibilidade da marca, deve-se respeitar 

as especificações sobre área de  

não-interferência e dimensão mínima 

apresentadas neste guia.

cuidados
na veiculação
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Não distorcer

Não alterar as formas e perspectiva Não aplicar com contorno

Não aplicar como marca d’água

Não alterar a posição do símbolo

Não alterar as cores

Não aplicar sobre fundo sem contraste

Não rotacionar

Não aplicar sombras e efeitos

Não alterar as proporções da tipografia

38

Os exemplos ao lado ilustram situações 

de usos indevidos dos elementos da 

marca. É fundamental que se observem 

as instruções que cada um deles traz 

para garantir o impacto visual e a 

legibilidade da marca São Paulo.

usos indevidos



Exemplo de Aplicação

40

O pattern é um dos elementos visuais 

que integram a marca São Paulo e pode 

ser empregado na criação de materiais 

institucionais e promocionais.

pattern
preferencial

41
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Os patterns também podem ser 

aplicados em padrões monocromáticos, 

conforme apresentado ao lado.

Para isso, recomenda-se utilizá-los 

sempre a partir de originais eletrônicos.

pattern
secundário
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Os subgráficos são elementos visuais 

que integram a marca São Paulo. Seu 

uso pode ser empregado na criação de 

materiais institucionais e promocionais. 

O subgráfico é maleável e pode ser 

modificado desde que as perspectivas 

nunca sejam alteradas. Todas as formas 

devem convergir para um único ponto, 

conforme ilustrado ao lado.

subgráficos
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expansão

perspectiva

46

O conceito da marca São Paulo “viva tudo 

isso” é um convite para ver a cidade de São 

Paulo sob uma nova perspectiva.

A maneira mais poderosa de demonstrar 

esta ideia é pela fotografia. O objetivo da 

marca São Paulo é utilizar a fotografia 

como forma de abandonar os clichês e 

mostrar o que existe por trás de São Paulo.

As fotos devem seguir o padrão cromático 

da marca e sempre ser apresentadas 

com perspectivas mostrando ângulos 

diferentes do comum. Algumas técnicas 

como sobreposições, superexposição, 

lomografia e lightpainting são bem-vindas.

estilo fotográfico
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Em casos específicos, fotos convencionais 

também podem ser adaptadas ao estilo 

fotográfico, desde que atendam aos padrões 

listados anteriormente.

Efeitos de transparência do 

Adobe®Photoshop® - como overlay e hard 

light - podem ser utilizados em conjunto 

com as cores da tabela - e se bem utilizados 

- proporcionam resultados relevantes, 

conforme exemplificado ao lado.

estilo fotográfico

layer superior 
colorida com 
efeito overlay

fotografia original fotografia ajustada cor

layer inferior 
fotográfica  
sem efeitos

layer superior 
colorida com 
efeito overlay

layer inferior 
fotográfica  
sem efeitos

layer superior
fotográfica com 
efeito hard light

layer inferior 
colorida
sem efeitos

layer superior
fotográfica com 
efeito hard light

layer inferior 
colorida
sem efeitos



Museo Sans 100
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*()

Museo Sans 500
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*()

Museo Sans 700
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*()

Museo Sans 900
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890 !@#$%^&*()

comunique usando todos os estilos!

seja direto!
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A tipografia é um componente de grande 

importância para a marca São Paulo.  

É por meio dela que comunicamos  

nossas mensagens.

A família tipográfica de apoio é a Museo Sans, 

que apresenta boa leitura e conta com  

vários estilos e pesos.

Deverá ser utilizada em títulos, textos, 

informações de destaque em materiais 

promocionais, folhetos, cartas, materiais 

institucionais, mídias digitais, entre outros. 

Em casos específicos, para apresentações, 

e-mails e materiais digitais, admite-se a 

utilização da tipografia Arial.

tipografia
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Vermelho MASP

Pantone 192C

C0 M100 Y80 K0

R234 G27 B54

Hex  #ea1b36

52

As porcentagens indicadas em CMYK 

são válidas para impressão offset 

quadricrômica em escala Europa. Para 

uso em mídia eletrônica, usar referências 

RGB e Hexadecimal.

Para todas as outras formas de 

veiculação, utilizar escala Pantone® na 

referência Coated para obter as cores 

por aproximação visual.

cores

Amarelo Liberdade

Pantone 123C

C0 M20 Y100 K0

R255 G200 B8

Hex  #ffc808

Verde Ibirapuera

Pantone 375C

C40 M0 Y100 K0

R166 G206 B57

Hex  #a6ce39

Azul Paulista

Pantone 2925C

C80 M35 Y0 K0

R0 G136 B207

Hex  #0088cf

Azul Tietê

Pantone 2945C

C100 M80 Y30 K20

R0 G62 B108

Hex  #003e6c
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1 São Paulo Turismo

2 Governos e Entidades

3 Parceiros

4 Terceiros

54

A marca São Paulo representa e promove a cidade de São 

Paulo dentro e fora do país junto a outras marcas, que são 

a São Paulo Turismo, Governo, entidades governamentais, 

parceiros e terceiros.

Prevendo situações de convivência entre as marcas, foram 

definidas algumas regras para a utilização da marca São 

Paulo, a fim de que cada uma delas tenha sua imagem e 

identidade própria preservadas, alinhadas em um cenário 

harmônico, convergente e único para a promoção dos 

interesses do setor que representam.

Regras para uso  
da marca São Paulo

cenários de convergência

Antes de utilizar a marca São Paulo, 

é necessário obter autorização pelo 

e-mail marcasp@spturis.com!
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1 São Paulo Turismo

Dentro e fora do Brasil

A marca São Paulo fica em primeiro plano e com 

destaque. As demais marcas relacionadas estarão 

em segundo plano e com pesos iguais.

cenários de convergência

57

Exemplo de aplicação da marca 

pela São Paulo Turismo.



Exemplo de aplicação da marca 

pelo governo e entidades 

governamentais, fora do Brasil.

58 59

2 Governos e Entidades

Fora do Brasil

A marca São Paulo fica em primeiro plano e com destaque. 

A marca da entidade governamental fica em segundo plano 

e com menor destaque. 

Dentro do Brasil, na defesa de interesses de São Paulo

A marca São Paulo fica em primeiro plano e com destaque.  

A marca da entidade governamental fica em segundo plano 

e com menor destaque.

Dentro do Brasil, na defesa de interesses individuais

A marca da entidade governamental fica em primeiro plano 

e com destaque. A marca São Paulo fica em segundo plano 

e com menor destaque. As demais marcas relacionadas 

estarão em segundo plano e com pesos iguais.

cenários de convergência
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Exemplo de aplicação da marca 

por parceiros na defesa de 

interesses individuais.

3 Parceiros

Fora do Brasil

A marca São Paulo fica em primeiro plano e com destaque.  

A marca do associado ou parceiro fica em segundo plano  

e com menor destaque. 

Dentro do Brasil, na defesa de interesses de São Paulo

A marca São Paulo fica em primeiro plano e com destaque. 

A marca do associado ou parceiro fica em segundo plano  

e com menor destaque.

Dentro do Brasil, na defesa de interesses individuais

A marca do associado ou parceiro fica em primeiro plano  

e com destaque. A marca São Paulo fica em segundo plano 

e com menor destaque. As demais marcas relacionadas 

estarão em segundo plano e com pesos iguais.

cenários de convergência
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Exemplo de aplicação 

da marca por terceiros.

4 Terceiros

São usuários não especificados neste guia, mas 

que possuem autorização para a utilização da 

marca São Paulo. Interessados em se tornar 

usuários da marca São Paulo devem requerer 

autorização junto à São Paulo Turismo pelo 

e-mail: marcasp@spturis.com

cenários de convergência
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Existem momentos em que a marca São Paulo precisará 

conviver junto com outras marcas, sejam elas governamentais, 

de eventos ou marcas de entidades parceiras na promoção e 

desenvolvimento do turismo na cidade.

Para tanto, foram definidas 3 regras distintas para utilização  

na assinatura de impressos, materiais de publicidade, 

publicações e patrocínios.

regras de  
convivência

MARCA
GOVERNO

MUNICIPAL

MARCA
GOVERNO
ESTADUAL

MARCA
GOVERNO
FEDERAL

MARCA A MARCA B MARCA C

Relação com marcas governamentais

A assinatura deve ser posicionada 

da esquerda para a direita, na 

seguinte ordem: Marca São Paulo, 

Município, Estado e União. 

Em todos os casos, uma linha deve 

separar a marca do turismo das marcas 

governamentais, conforme ilustrado.!
Antes de utilizar a marca São Paulo, 

é necessário obter autorização pelo 

e-mail marcasp@spturis.com!



6766

MARCA
GOVERNO

MUNICIPAL

MARCA
GOVERNO
ESTADUAL

MARCA
GOVERNO
FEDERAL

MARCA A MARCA B MARCA C

MARCA
GOVERNO

MUNICIPAL

MARCA
GOVERNO
ESTADUAL

MARCA
GOVERNO
FEDERAL

MARCA A MARCA B MARCA C

Relação com outras marcas Relação com marca de eventos

A assinatura deve ser posicionada da direita 

para a esquerda, na seguinte ordem:  

Marca São Paulo, Outras Marcas.  

A assinatura deve ser posicionada da direita 

para a esquerda, na seguinte ordem: Marca 

do Evento, Marca São Paulo

A altura máxima da marca do 

evento deve ser igual a altura 

da marca São Paulo

A altura máxima das outras marcas é 

"3P", onde o módulo "P" se refere à 

altura da letra P da palavra"São Paulo"

altura máxima 3P altura máxima 3P altura máxima 3P

!!

regras de convivência
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São Paulo é um lugar extraordinário, onde você pode encontrar tudo 

o que precisa de uma forma surpreendente! É preciso ter certeza de 

que as pessoas irão perceber todas as vantagens de São Paulo em 

todas as formas de comunicação.

Estes exemplos de aplicações apresentam um parâmetro geral das 

diversas formas de comunicação que podem ser utilizadas na marca 

São Paulo. O sistema de identidade visual foi desenvolvido para 

apresentar da melhor forma o conceito "viva tudo isso".

pratique o que 
você aprendeu!

exemplos de aplicações
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SP01 - marca preferencial ai, tiff e jpg

SP01_A_POS_CMYK 
SP01_A_POS_RGB

SP01_B_POS_CMYK 
SP01_B_POS_RGB

SP01_C_POS_CMYK 
SP01_C_POS_RGB

SP01_D_POS_CMYK 
SP01_D_POS_RGB

SP01_D_POS_1 COR

SP01_A_NEG_CMYK 
SP01_A_NEG_RGB

SP01_B_NEG_CMYK 
SP01_B_NEG_RGB

SP01_C_NEG_CMYK 
SP01_C_NEG_RGB

SP01_D_NEG_CMYK 
SP01_D_NEG_RGB

SP01_D_NEG_1 COR

SP01_A_RED_CMYK 
SP01_A_RED_RGB

SP01_B_RED_CMYK 
SP01_B_RED_RGB

SP01_C_RED_CMYK 
SP01_C_RED_RGB

SP01_D_RED_CMYK 
SP01_D_RED_RGB

SP01_A_AMA_CMYK 
SP01_A_AMA_RGB

SP01_B_AMA_CMYK 
SP01_B_AMA_RGB

SP01_C_AMA_CMYK 
SP01_C_AMA_RGB

SP01_D_AMA_CMYK 
SP01_D_AMA_RGB

SP01_A_VER_CMYK 
SP01_A_VER_RGB

SP01_B_VER_CMYK 
SP01_B_VER_RGB

SP01_C_VER_CMYK 
SP01_C_VER_RGB

SP01_D_VER_CMYK 
SP01_D_VER_RGB

9392

Para facilitar o processo de distribuição e aplicação da marca, uma 

biblioteca completa de arquivos está disponível.

O sistema de nomenclarura de arquivos ajudará a localizar os 

arquivos corretos e apropriados para cada situação. Cada arquivo possui 

um código único, que consiste na identificação da marca São Paulo, 

versão, variação, aparência, cores e formato de arquivo.

Vale lembrar que antes de utilizar ou distribuir a marca São Paulo, é 

necessário obter autorização junto à São Paulo Turismo por meio dos 

contatos relacionados ao final deste guia.

identificador  
marca São Paulo

variação de 
símbolo 
A, B, C ou D

cor 
CMYK 
RGB 
1 COR

código da versão

aparência 
positivo (POS) 
negativo (NEG) 
fundo vermelho (RED) 
fundo verde (VER) 
fundo amarelo (AMA)

formato do arquivo 
.ai (vetorial) 
.tiff (alta resolução) 
.jpg (baixa resolução)

.ai .tiff .jpg

SP01_A_POS_CMYK.AI

originais eletrônicos



SP03 - marca descritiva inglês ai, tiff e jpg

SP03_A_POS_CMYK 
SP03_A_POS_RGB

SP03_B_POS_CMYK 
SP03_B_POS_RGB

SP03_C_POS_CMYK 
SP03_C_POS_RGB

SP03_D_POS_CMYK 
SP03_D_POS_RGB

SP03_D_POS_1 COR

SP03_A_NEG_CMYK 
SP03_A_NEG_RGB

SP03_B_NEG_CMYK 
SP03_B_NEG_RGB

SP03_C_NEG_CMYK 
SP03_C_NEG_RGB

SP03_D_NEG_CMYK 
SP03_D_NEG_RGB

SP03_D_NEG_1 COR

SP03_A_RED_CMYK 
SP03_A_RED_RGB

SP03_B_RED_CMYK 
SP03_B_RED_RGB

SP03_C_RED_CMYK 
SP03_C_RED_RGB

SP03_D_RED_CMYK 
SP03_D_RED_RGB

SP03_A_AMA_CMYK 
SP03_A_AMA_RGB

SP03_B_AMA_CMYK 
SP03_B_AMA_RGB

SP03_C_AMA_CMYK 
SP03_C_AMA_RGB

SP03_D_AMA_CMYK 
SP03_D_AMA_RGB

SP03_A_VER_CMYK 
SP03_A_VER_RGB

SP03_B_VER_CMYK 
SP03_B_VER_RGB

SP03_C_VER_CMYK 
SP03_C_VER_RGB

SP03_D_VER_CMYK 
SP03_D_VER_RGB

SP02 - marca descritiva português ai, tiff e jpg

SP02_A_POS_CMYK 
SP02_A_POS_RGB

SP02_B_POS_CMYK 
SP02_B_POS_RGB

SP02_C_POS_CMYK 
SP02_C_POS_RGB

SP02_D_POS_CMYK 
SP02_D_POS_RGB

SP02_D_POS_1 COR

SP02_A_NEG_CMYK 
SP02_A_NEG_RGB

SP02_B_NEG_CMYK 
SP02_B_NEG_RGB

SP02_C_NEG_CMYK 
SP02_C_NEG_RGB

SP02_D_NEG_CMYK 
SP02_D_NEG_RGB

SP02_D_NEG_1 COR

SP02_A_RED_CMYK 
SP02_A_RED_RGB

SP02_B_RED_CMYK 
SP02_B_RED_RGB

SP02_C_RED_CMYK 
SP02_C_RED_RGB

SP02_D_RED_CMYK 
SP02_D_RED_RGB

SP02_A_AMA_CMYK 
SP02_A_AMA_RGB

SP02_B_AMA_CMYK 
SP02_B_AMA_RGB

SP02_C_AMA_CMYK 
SP02_C_AMA_RGB

SP02_D_AMA_CMYK 
SP02_D_AMA_RGB

SP02_A_VER_CMYK 
SP02_A_VER_RGB

SP02_B_VER_CMYK 
SP02_B_VER_RGB

SP02_C_VER_CMYK 
SP02_C_VER_RGB

SP02_D_VER_CMYK 
SP02_D_VER_RGB

94 95



SP05 - marca tagline português ai, tiff e jpg

SP05_A_POS_CMYK 
SP05_A_POS_RGB

SP05_B_POS_CMYK 
SP05_B_POS_RGB

SP05_C_POS_CMYK 
SP05_C_POS_RGB

SP05_D_POS_CMYK 
SP05_D_POS_RGB

SP05_D_POS_1 COR

SP05_A_NEG_CMYK 
SP05_A_NEG_RGB

SP05_B_NEG_CMYK 
SP05_B_NEG_RGB

SP05_C_NEG_CMYK 
SP05_C_NEG_RGB

SP05_D_NEG_CMYK 
SP05_D_NEG_RGB

SP05_D_NEG_1 COR

SP05_A_RED_CMYK 
SP05_A_RED_RGB

SP05_B_RED_CMYK 
SP05_B_RED_RGB

SP05_C_RED_CMYK 
SP05_C_RED_RGB

SP05_D_RED_CMYK 
SP05_D_RED_RGB

SP05_A_AMA_CMYK 
SP05_A_AMA_RGB

SP05_B_AMA_CMYK 
SP05_B_AMA_RGB

SP05_C_AMA_CMYK 
SP05_C_AMA_RGB

SP05_D_AMA_CMYK 
SP05_D_AMA_RGB

SP05_A_VER_CMYK 
SP05_A_VER_RGB

SP05_B_VER_CMYK 
SP05_B_VER_RGB

SP05_C_VER_CMYK 
SP05_C_VER_RGB

SP05_D_VER_CMYK 
SP05_D_VER_RGB

SP04 - marca descritiva espanhol ai, tiff e jpg

SP04_A_POS_CMYK 
SP04_A_POS_RGB

SP04_B_POS_CMYK 
SP04_B_POS_RGB

SP04_C_POS_CMYK 
SP04_C_POS_RGB

SP04_D_POS_CMYK 
SP04_D_POS_RGB

SP04_D_POS_1 COR

SP04_A_NEG_CMYK 
SP04_A_NEG_RGB

SP04_B_NEG_CMYK 
SP04_B_NEG_RGB

SP04_C_NEG_CMYK 
SP04_C_NEG_RGB

SP04_D_NEG_CMYK 
SP04_D_NEG_RGB

SP04_D_NEG_1 COR

SP04_A_RED_CMYK 
SP04_A_RED_RGB

SP04_B_RED_CMYK 
SP04_B_RED_RGB

SP04_C_RED_CMYK 
SP04_C_RED_RGB

SP04_D_RED_CMYK 
SP04_D_RED_RGB

SP04_A_AMA_CMYK 
SP04_A_AMA_RGB

SP04_B_AMA_CMYK 
SP04_B_AMA_RGB

SP04_C_AMA_CMYK 
SP04_C_AMA_RGB

SP04_D_AMA_CMYK 
SP04_D_AMA_RGB

SP04_A_VER_CMYK 
SP04_A_VER_RGB

SP04_B_VER_CMYK 
SP04_B_VER_RGB

SP04_C_VER_CMYK 
SP04_C_VER_RGB

SP04_D_VER_CMYK 
SP04_D_VER_RGB
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SP07 - marca tagline espanhol ai, tiff e jpg

SP07_A_POS_CMYK 
SP07_A_POS_RGB

SP07_B_POS_CMYK 
SP07_B_POS_RGB

SP07_C_POS_CMYK 
SP07_C_POS_RGB

SP07_D_POS_CMYK 
SP07_D_POS_RGB

SP07_D_POS_1 COR

SP07_A_NEG_CMYK 
SP07_A_NEG_RGB

SP07_B_NEG_CMYK 
SP07_B_NEG_RGB

SP07_C_NEG_CMYK 
SP07_C_NEG_RGB

SP07_D_NEG_CMYK 
SP07_D_NEG_RGB

SP07_D_NEG_1 COR

SP07_A_RED_CMYK 
SP07_A_RED_RGB

SP07_B_RED_CMYK 
SP07_B_RED_RGB

SP07_C_RED_CMYK 
SP07_C_RED_RGB

SP07_D_RED_CMYK 
SP07_D_RED_RGB

SP07_A_AMA_CMYK 
SP07_A_AMA_RGB

SP07_B_AMA_CMYK 
SP07_B_AMA_RGB

SP07_C_AMA_CMYK 
SP07_C_AMA_RGB

SP07_D_AMA_CMYK 
SP07_D_AMA_RGB

SP07_A_VER_CMYK 
SP07_A_VER_RGB

SP07_B_VER_CMYK 
SP07_B_VER_RGB

SP07_C_VER_CMYK 
SP07_C_VER_RGB

SP07_D_VER_CMYK 
SP07_D_VER_RGB

SP06 - marca tagline inglês ai, tiff e jpg

SP06_A_POS_CMYK 
SP06_A_POS_RGB

SP06_B_POS_CMYK 
SP06_B_POS_RGB

SP06_C_POS_CMYK 
SP06_C_POS_RGB

SP06_D_POS_CMYK 
SP06_D_POS_RGB

SP06_D_POS_1 COR

SP06_A_NEG_CMYK 
SP06_A_NEG_RGB

SP06_B_NEG_CMYK 
SP06_B_NEG_RGB

SP06_C_NEG_CMYK 
SP06_C_NEG_RGB

SP06_D_NEG_CMYK 
SP06_D_NEG_RGB

SP06_D_NEG_1 COR

SP06_A_RED_CMYK 
SP06_A_RED_RGB

SP06_B_RED_CMYK 
SP06_B_RED_RGB

SP06_C_RED_CMYK 
SP06_C_RED_RGB

SP06_D_RED_CMYK 
SP06_D_RED_RGB

SP06_A_AMA_CMYK 
SP06_A_AMA_RGB

SP06_B_AMA_CMYK 
SP06_B_AMA_RGB

SP06_C_AMA_CMYK 
SP06_C_AMA_RGB

SP06_D_AMA_CMYK 
SP06_D_AMA_RGB

SP06_A_VER_CMYK 
SP06_A_VER_RGB

SP06_B_VER_CMYK 
SP06_B_VER_RGB

SP06_C_VER_CMYK 
SP06_C_VER_RGB

SP06_D_VER_CMYK 
SP06_D_VER_RGB
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subgráficos - ai, tiff e jpg patterns - ai, tiff e jpg

video da marca animada - mov, mp4 e swf video da marca vinheta - mov, mp4 e swf

SP_SUBGRAFICO_AZUL_CMYK 
SP_SUBGRAFICO_AZUL_RGB

SP_PATTERN_AZUL_CMYK 
SP_PATTERN_AZUL_RGB

SP_MARCALOOP_POS SP_MARCAVINHETA_NEG SP_MARCAVINHETA_NEG

SP_SUBGRAFICO_VERDE_CMYK 
SP_SUBGRAFICO_VERDE_RGB

SP_PATTERN_VERDE_CMYK 
SP_PATTERN_VERDE_RGB

SP_SUBGRAFICO_VERMELHO_CMYK 
SP_SUBGRAFICO_VERMELHO_RGB

SP_PATTERN_VERMELHO_CMYK 
SP_PATTERN_VERMELHO_RGB

SP_MARCALOOP_NEG

SP_SUBGRAFICO_AMARELO_CMYK 
SP_SUBGRAFICO_AMARELO_RGB

SP_PATTERN_AMARELO_CMYK 
SP_PATTERN_AMARELO_RGB

SP_SUBGRAFICO_BRANCO_CMYK 
SP_SUBGRAFICO_BRANCO_RGB

SP_PATTERN_CORES_CMYK 
SP_PATTERN_CORES_RGB
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um projeto romulocastilho.com em parceria com a são paulo turismo 

Prefeito da Cidade de São Paulo: Gilberto Kassab
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A Marca De Um Novo Tempo



O Design como Designo

O desenho de uma marca define a função, os valores e a missão daquilo que representa  

›



O Designo

Uma administração a altura da dignidade de seus cidadãos

›



O Design

Didático, histórico, geográfico e vocacional

›



DIDÁTICO: A PARTIR DO MAPA DE CAMPINAS



HISTÓRICO: A INDICAÇÃO DO MARCO ZERO DE CAMPINAS, CENTRO DA CIDADE



GEOGRÁFICO: 6 ÁREAS REPRESENTAM AS MACRORREGIÕES CENTRO E LESTE



GEOGRÁFICO: 4 ÁREAS REPRESENTAM A MACRORREGIÃO NORTE



GEOGRÁFICO: 2 ÁREAS REPRESENTAM A MACRORREGIÃO NOROESTE



GEOGRÁFICO: 2 ÁREAS REPRESENTAM A MACRORREGIÃO SUDOESTE



GEOGRÁFICO: 4 ÁREAS REPRESENTAM A MACRORREGIÃO SUL



A CIDADE REPRESENTADA HISTÓRICA E GEOGRAFICAMENTE





VOCACIONAL: VERDE REPRESENTANDO ÁREAS AMBIENTAIS, SUSTENTABILIDADE, CONFIANÇA, CRESCIMENTO



VOCACIONAL: AMARELO REPRESENTANDO A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, CREDIBILIDADE, ENERGIA, DISPOSIÇÃO



VOCACIONAL: VERDE REPRESENTANDO EXPANSÃO, SAÚDE, EQUILÍBRIO, HARMONIA



VOCACIONAL: AZUL REPRESENTANDO PROGRESSO, LIBERDADE, PRODUTIVIDADE, SUCESSO



VOCACIONAL: LARANJA REPRESENTANDO VIVACIDADE, DINAMISMO, AMISTOSIDADE, EXPANSÃO



VOCACIONAL: GANHAM AS CORES QUE DESTACAM CADA UMA DAS SUAS MACRORREGIÕES



Toda Ética tem uma Estética›



NO BRASÃO DA CIDADE OFICIALIZADO EM 1889 
DESTACAM-SE QUATRO PALAVRAS QUE DEFINEM BEM 

A HISTÓRIA E ASPIRAÇÕES DOS SEUS CIDADÃOS



LABORE
TRABALHO: A PARITR DO MARCO ZERO, EXPANSÃO PROPORCIONAL

EM TODAS AS DIREÇÕES REPRESENTANDO O PROGRESSO HISTÓRICO
E O FUTURO PROSPERO 



VIRTUTE
VIRTUDE: EM TODAS ÁREAS, TRANSPARÊNCIA CONSTANTE E UNIFORME 

REPRESENTANDO ÉTICA E SERIEDADE COM A COISA PÚBLICA 



CIVITAS
CIDADE: PERSPECTIVA GEOGRÁFICA DE CAMPINAS  REPRESENTANDO 

SEU PONTO DE ORIGEM E VALORES NA FORMA, REGIÕES E VOCAÇÕES NAS CORES 



FLORET
FLORECE: O BRILHO CENTRAL REPRESENTANDO O DESTAQUE

E A POSIÇÃO DE REFERÊNCIA QUE CAMPINAS SEMPRE OCUPOU
NO ÂMBITO REGIONAL E NACIONAL







Um novo tempo
para nossa cidade.



As Cores›





A Tipologia›



AaBbCcDd
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec nisl purus, tempus at ornare sed, 
molestie non eros. Fusce eget risus magna. Curabitur varius lobortis placerat. Praesent rhoncus 
porttitor tincidunt. Integer quis nisl neque, et iaculis ante. Curabitur aliquam orci eget turpis moles -
tie interdum.

/BLACK

/BOLD

/REGULAR

/LIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec nisl purus, tempus at ornare sed, mo-
lestie non eros. Fusce eget risus magna. Curabitur varius lobortis placerat. Praesent rhoncus porttitor 
tincidunt. Integer quis nisl neque, et iaculis ante. Curabitur aliquam orci eget turpis molestie interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec nisl purus, tempus at ornare sed, mo -
lestie non eros. Fusce eget risus magna. Curabitur varius lobortis placerat. Praesent rhoncus porttitor 
tincidunt. Integer quis nisl neque, et iaculis ante. Curabitur aliquam orci eget turpis molestie interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec nisl purus, tempus at ornare sed, molestie 
non eros. Fusce eget risus magna. Curabitur varius lobortis placerat. Praesent rhoncus porttitor tincidunt. 
Integer quis nisl neque, et iaculis ante. Curabitur aliquam orci eget turpis molestie interdum.

DIN , um acrônimo para o Deutsches 

Institut für Normung alemão (German 

Institute for Standardization), é o 

nome da maior família tipográfica do 

tipo sans-serif. Em 1936, A DIN foi 

o tipo escolhido para uso nas áreas 

de engenharia, tecnologia, trânsito, 

administração e negócios. É a fonte 

oficial das placas de trânsito tanto no 

Brasil quanto na Europa. Esse tipo 

remete perfeccionismo, cuidado e 

simetria.

TIPOGRAFIA

DIN



As Aplicações›



Um novo tempo
para nossa cidade.

Um novo tempo
para nossa cidade.

APLICAÇÃO VERTICAL / MONOCROMÁTICO



Os Exemplos de Uso›



OBRA DE 
REVITALIZAÇÃO DA 
CONCHA ACÚSTICA

BAIRRO
Jardim São Marcos

OBJETIVO
Macrodrenagem e revitalização 
dos córregos Quilombo e da Lagoa

VALOR DA OBRA
R$ 13.533.681,73

PRAZO
300 dias

ORGÃO RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Infraestrutura

TAQUARAL,
A PREFEITURA
ESTÁ AQUI

Secretaria de Cultura

Um novo tempo
para nossa cidade.



BAIRRO
Jardim São Marcos

OBJETIVO
Macrodrenagem e revitalização 
dos córregos Quilombo e da Lagoa

VALOR DA OBRA
R$ 13.533.681,73

PRAZO
300 dias

ORGÃO RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Infraestrutura

REFORMA DO CENTRO 
DE SAÚDE INTEGRAÇÃO 
CAMPINAS
Secretaria de Infraestrutura

Um novo tempo
para nossa cidade.

TAQUARAL,
A PREFEITURA
ESTÁ AQUI



OBRA DE 
REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA CARLOS GOMES

BAIRRO
Jardim São Marcos

OBJETIVO
Macrodrenagem e revitalização 
dos córregos Quilombo e da Lagoa

VALOR DA OBRA
R$ 13.533.681,73

PRAZO
300 dias

ORGÃO RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Um novo tempo
para nossa cidade.

CENTRO,
A PREFEITURA
ESTÁ AQUI



0800 7727456
OUVIDORIA GERAL DE CAMPINAS

A Prefeitura quer ouvir você.

Um novo tempo
para nossa cidade.

PLACA ADESIVA PERMANENTE EM TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO



Um novo tempo
para nossa cidade.



Obrigado



Secretaria de Comunicação Social - 2013

Manual externo de uso da marca 
Cidade de Embu das Artes
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“Vivo há mais de 20 anos em Embu das Artes, desde quando criança, e meu interesse no 
estudo da identidade visual aplicada, além das mídias impressas convencionais como folhetos 
e jornais, me levou a criar a marca. No caso de uma cidade pode-se alcançar mais que o papel, 
pode-se alcançar a escala urbana. Isso acontece em Amsterdã e seus pequenos postes nas ruas 
com as três cruzes de Santo André, que servem como memorial de sua história de fundação, ou 
então na própria cidade de São Paulo com as calçadas estampadas pelo mapa abstrato e geomé-
trico do Estado de São Paulo. Dessa forma, procurei contribuir para que Embu das Artes também 
tivesse uma marca institucional que proporcionasse a interação da arte que a identifica com a 
história de fundação que a diferencia entre outras cidades e seu meio urbano, assumindo então 
a função de suporte para sua própria arte e história.”

Juan Paulo Pinto Rodríguez
Design gráfico criador da marca

Ilustração de Wilson Coelho
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Este manual tem por objetivo orientar, padronizar e es-
clarecer quaisquer dúvidas que venham a ocorrer na hora de 
aplicar a identidade visual da marca “Cidade de Embu das Ar-
tes”, criada para a cidade pelo designer gráfico Juan Paulo 
Pinto Rodriguez, conforme a Lei nº 2.647 de 7/1/2013, bus-
cando sempre a harmonia e a legibilidade das informações 
contidas juntamente com a aplicação do logotipo.

A MARCA de uma empresa, produto, governo, cidade 
ou projeto é o maior patrimônio de um negócio ou gestão  
bem-sucedida. Por isso, é importante saber como criá-la e 
utilizá-la de maneira inteligente, criativa, coerente e funcio-
nal. A aplicação desses valores nos materiais gráficos e pu-
blicitários estabelecerá uma identidade visual distinta, uma 
IMAGEM própria e particular. E essa IMAGEM promoverá a 
fixação da marca na memória dos clientes e do público-alvo.

Assim, o design gráfico é o grande diferencial competitivo 
da atualidade. As empresas se destacam por sua identidade 
corporativa, que é o meio que elas dispõem para se identificar 
com o seu público, e, com isso, criar uma imagem positiva e 
de credibilidade.

A identidade visual singulariza uma organização por meio 
de seus elementos: logotipo (composta por tipografia e sím-
bolo), cores institucionais, alfabeto institucional, além de ma-
terial de papelaria (cartão de visita, papel timbrado, envelope, 
pasta, bloco de anotações), letreiros, uniformes, sinalização, 
embalagens, fachadas etc.

Introdução
Se bem planejada e gerenciada, a identidade visual tem 

como benefícios:

• Reforçar o nome da empresa/produto/governo/projeto  
   no mercado;
• Criar fidelidade;
• Conquistar a confiança de novos públicos;
• Criar vínculos emocionais com o público;
• Transpõe o excesso de informação.

Embu das Artes, fevereiro de 2013.

Secretaria de Comunicação Social
Governo da Cidade de Embu das Artes
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A cidade de Embu das Artes ganhou uma marca artística, 
representada por elementos que compõem a sua história de 
fundação. O tema central é a Aldeia de M’Boy – lugar que 
surgiu entre 1555 e 1559 e antecedeu Embu das Artes. M’Boy 
é uma palavra tupi-guarani e significa cobra grande. Diz a 
lenda que o nome M’Boy foi dado para homenagear um ín-
dio que salvara da morte o padre Belchior de Pontes, figura 
fundamental da aldeia. Pouco depois, o índio morreu picado e 
envolvido por uma serpente. 

O processo criativo da marca contou, além de outros re-
cursos, com o método de abstração de imagens por gestos, do 
professor Carlos Eduardo Leite Perrone, tendo como palavra-
-conceito participação, extraída do Título I, do artigo 1º da 
Constituição Brasileira. A semelhança do gesto com o grafis-
mo indígena de cobra foi decisiva para a escolha da imagem, 
que recebeu as cores da bandeira do município (verde, amarela  
e vermelha). 

A marca Cidade de Embu das Artes foi desenvolvida pelo 
designer Juan Paulo Pinto Rodriguez, morador do município e 
ex-servidor da Secretaria Municipal de Comunicação Social, 
em seu trabalho de pós-graduação pela Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP). A criação surgiu após a realização 
do plebiscito pela oficialização do nome Embu das Artes.

Marca Aplicação horizontal

Aplicação vertical

Limite de Redução

3 cm

Limite de Redução

2,5 cm
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Para garantir a legibilidade, a correta percepção e cada um dos 
elementos que constituem a marca “Cidade de Embu das Artes”, 
sua expansão dever ser feita proporcionalmente, nunca alterando 
sua configuração inicial.

O grid modular é utilizado para estabelecer relações de pro-
porção, tendo como base o quadrado como um módulo inteiro ou 
básico, o qual é dividido em quatro unidades constantes para ob-
ter novas proporções de espaço. O procedimento visa a padroni-
zação de proporção em aplicações da marca em qualquer escala. 

A marca da “Cidade de Embu das Artes” ocupa todo o módulo 
básico a ser tomado como referência para desenhar as outras par-
tes do grid. A divisão modular em três ou cinco unidades provoca 
deformações na marca e nas relações de espaço. Dessa forma, os 
nomes das secretarias, ícones e espaço de proteção devem seguir 
modular de quatro unidades. 

Grid de construção 1
2

4

4

3

3

4 4 4
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4 4

1
2

2

22 2222

2

3

3
3

3

3
3
3

3
3
3

3

Marca gráfica sobre 
grid quadrado modulado 
sempre em 4 vezes 
para possibilitar
maior facilidade de
divisão em duas partes
iguais para cada lado, o
que não ocorreria se fosse
utilizado um grid modular
de três partes.

Relação proporcional do
espacejamento entre as
letras e espessura das hastes.
Tipograma baseado na fonte
Embu Rotis Stencil Bold
para a palavra Embu e
Embu Rotis Stencil Regular
para as demais palavras.

1
2

4

4

3

3

44 4
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Para garantir a integridade e a legibilidade da marca, a área 
em volta dela deve ficar livre de qualquer elemento gráfico ou 
tipográfico. Para isso, deve ser reservada uma distância mí-
nima das bordas externas da área ocupada pela marca. Dessa 
forma, estabeleceu-se o módulo E que equivale à altura da 
letra “E” da palavra Embu. Conforme a ilustração, a reserva 
mínima equivale à metade da altura da letra “E”. Para obter os 
melhores resultados, recomenda-se utilizar, sempre que pos-
sível, uma reserva maior que o requisito mínimo.

Reserva de integridade

E/2 E/2E/2 E/2

E/2 E/2

E/2 E/2

E/2

E/1
E/2 E/2

E/2

E/2



Manual externo de uso da marca da Cidade de Embu das Artes8

A cor, como um componente fundamental da identidade 
visual de uma marca, deve ser sempre utilizada de maneira 
correta e consistente.

A marca “Cidade de Embu das Artes” possui quatro cores 
padrão.

A versão quadricomia (CMIK) serve para orientar a correta 
aplicação dessas cores, tornando-as um meio rápido e eficaz 
de reconhecimento visual.

Obs.: Ao reproduzir a marca ou apenas suas cores em ma-
teriais/locais específicos (tecido, lona, adesivo, pvc, fachadas 
etc.), utilizar tintas que mais se aproximam das cores oficiais. 

Versão quadricomia (CMIK) e versão pantone

Vermelho
Pantone: Red 032U / Red 032C

Amarelo
Pantone: 109U / 109C

Verde
Pantone: 347U / 347C

Vermelho
100 M / 100 Y

Amarelo
15 M / 100 Y

Verde
100 C / 100 Y

Pantone Quadricomia
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A versão escala de cinza deve ser utilizada sempre na cor 
preta e será aplicada naquelas situações em que as limitações 
de reprodução impeçam outra opção.

Admite-se, excepcionalmente, a utilização de outra cor se 
essa for a única cor no processo de impressão.

Versão escala de cinza

75% Black

50% Black

90% Black
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A versão traço negativo deverá ser utilizada apenas em 
casos especiais em que o processo de impressão impeça o uso 
de mais de uma cor.

Versão traço negativo

Traço negativo Traço com fundo escuro
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Com o objetivo de proporcionar maior impacto visual 
na comunicação, a marca pode ser aplicada sobre fundos 
coloridos. Contudo, algumas precauções especiais devem 
ser tomadas, a fim de garantir o destaque da marca sobre  
o fundo.

Aplicação sobre fundos coloridos
Nos fundos coloridos que causam conflito com as cores 

da marca, utilizar contorno branco no símbolo e na tipo-
grafia cores que contrastem com o fundo.

Quando utilizado fundos que não interferem na marca, 
manter a marca na versão positiva (colorida) como original.
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O alfabeto padrão da marca “Cidade de Embu das Artes” é 
composto pela fonte Embu Rotis Stencil (Bold e Regular).

Alfabeto padrão

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
1234567890 : , . “ ‘ ? !

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
1234567890 : , . “ ‘ ? !

Embu Rotis Stencil - Regular

Embu Rotis Stencil - Bold
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Nas assinaturas com mais de um órgão ou entidade (au-
tarquias, projetos, parceiros, patrocinadores, propaganda 
etc.), a marca “Cidade de Embu das Artes” ficará sempre à  
direto quando for utilizada no rodapé e no cabeçalho, com 
espaço entre eles de X/2.

Assinatura conjunta com mais logotipos

Espaço 
reservado para 

sua marca
X/1

X/2

Assinatura conjunta  
Disposição das assinaturas

X/2
X/1

Padrão X

Espaço 
reservado para 

sua marca

X/2

Cabeçalho
Modelos ilustrativos de utilização da marca “Cidade de Embu das Artes” 
em conjunto com o logo de um determinado estabelecimento em material publicitário

Modelo ilustrativo de 
fachada com a 

utilização da marca  
“Cidade de Embu das Artes” 

em conjunto com o logo  
de um determinado  

estabelecimento 



Manual externo de uso da marca da Cidade de Embu das Artes14

A marca “Cidade de Embu das Artes” nunca deve ter sua 
configuração alterada, seja qual for a aplicação. Tais mudan-
ças podem prejudicar a imagem da marca e reduzir seu impac-
to, afetando a consistência da imagem da cidade. 

Abaixo, seguem alguns exemplos:

Usos proibidos 

Marca utilizada representando a cidade como 
um todo, não vinculada ao Governo da Cidade 

Proibido o uso da marca com o slogan do governo  quando não 
representar a Prefeitura da Estância Turística de Embu das Arte. 

Proibida a aplicação de gradiente na marca

Proibida a distorção da marca 
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Alguns dos grafismos apresentados a seguir são apenas 
demonstrações do que é possível fazer a partir de padrões 
predefinidos, não havendo limitações para novos grafis-
mos. Maria Luísa Peón destaca a qualidade geralmente abs-
trata dos grafismos e sua derivação de outros elementos 
do sistema de identidade visual ou da ampliação de algum 
detalhe da marca gráfica (PEÓN, 2009, p.35). Essas carac-
terísticas citadas podem ser notadas pela repetição, esca-
la e rotação de partes da marca gráfica, já que a mesma 
foi desenhada utilizando a figura de linguagem sinédoque, 
ao isolar uma sequência de um único desenho repetido 
por várias vezes e, assim, formar a sinuosidade represen-
tativa do caminho de uma cobra, ainda que simplificada  
e geometricamente.

O grid de quatro módulos foi adotado para que as pro-
porções já utilizadas em outros elementos fossem mantidas, 
além de facilitar a reprodução dos grafismos em diversas 
superfícies e técnicas.

Grafismos de apoio

 

 

 

 

 

 
 

Padrões de grafismos 
em sequência, 
módulos que 

possibilitam a repetição 

Grafismos em 
módulos compostos com 
base em outros módulos 

multiplicam-se por meio 
de escala e rotação.

Grafismos sobre grid 
que possibilitam 
repetições em sequência.
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A partir do desenho da marca gráfica e de todos os ele-
mentos já especificados, alguns projetos de aplicação po-
dem ser desenhados com finalidade de explorar mais clara-
mente o que se pretende com o sistema de identidade visual 
proposto. Assim como nos grafismos, as limitações para a 
criação de novas aplicações restringem-se às características 
já citadas durante todo o processo de elaboração dos ele-
mentos, bem como a utilização do grid modular dividido em 
quatro partes, as cores institucionais primárias e de apoio. 

Esses exemplos são ilustrativos, sendo possíveis outras 
soluções. Entretanto, as recomendações anteriores deste 
manual devem ser observadas.

Aplicação

 Padrão para 
aplicação em calçadas 
com pedra portuguesa
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Foram apresentadas neste manual as formas desejáveis 
de aplicação da marca “Cidade de Embu das Artes”, e outros 
itens pertencentes ao padrão de comunicação visual. Caso 
seja necessária a utilização de algum dos elementos de ou-
tro modo que não este, entre em contato com a Secretaria 
de Comunicação Social para análise. 

A marca “Cidade de Embu das Artes” está disponível 
para baixar no portal www.embudasartes.sp.gov.br.

Considerações finais
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Expediente

Governo da Cidade de Embu das Artes

Chico Brito - Francisco Nascimento de Brito
Prefeito

Natinha - Nataniel da Silva Carvalho
Vice-prefeito

Juan Paulo Pinto Rodrigues
Designer Gráfico 

Criador da Marca da Cidade de Embu das Artes

Secretaria de Comunicação Social

Cristina Santos
Secretária de Comunicação Social

Antonio Francisco Alves de Oliveira
Diretor de Comunicação - Publicitário

Daniela Karin
Jornalista

Wilson Coelho
Ilustrações

(11) 4785-3633 • comunica@embudasartes.sp.gov.br
wwww.embudasartes.sp.gov.br 
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Produzido com informações do Manual de Uso da Marca 
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a cada dia

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
Secretaria de Comunicação Social

Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114
Centro- Embu das Artes - SP

Cep: 06804-200
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