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palavras-chave

resumo

Design, Identidade, Ilustração, Expressão 

A ilustração aplicada ao branding resulta de um modo reflexivo por parte 
do autor. Esse modo é, por si só, o papel do ilustrador como designer 
gráfico. A identidade de uma marca nasce da sua história, contexto e 
sensações, as quais o autor adquire e transmite, segundo as suas vivên-
cias, de modo a responder às necessidades das pessoas que o rodeiam. 

O desenvolvimento de uma marca é um longo processo de análise e 
reflexão, contínuo e exigente. Aplicando a ilustração a este meio, como 
objeto visual principal, a língua deixa de ser um entrave e a identidade 
passa a ser comunicada aos olhos e memória de qualquer um, de forma 
imediata e eficaz.

Conceptualmente, a Tinta Barroca absorve estes princípios, transfor-
mando-se numa marca de eventos culturais, embora bastante focada 
em eventos que podem abranger jantares bem portugueses ou provas 
de vinho.

O projeto foi desenvolvido à base do experimentalismo. Todas as ilus-
trações da marca foram, numa primeira fase, produzidas manualmente 
e posteriormente tratadas digitalmente, testando diferentes formas, tex-
turas e materiais. A excessividade ilustrativa é o ponto de partida para 
comunicar as ideologias da Tinta Barroca, baseando-se no barroquismo, 
erotismo e nos prazeres da vida. A identidade gráfica da marca mistura-
se com uma decoração já pré-definida: uma mesa bem preenchida e 
recheada de flores, frutos, vinho e comidas divinais, que se aproximam, 
pelo excesso, dos princípios do barroco.
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The illustration applied to the branding, results from the author’s reflexive 
mode. This process defines, by itself, the role of the illustrator as a graph-
ic designer. The identity of a brand germinates from its history, context 
and sensations, which the author acquires and transmits according to his 
experiences, in order to meet the needs of those around him.

The development of a brand is a long process of analysis and reflexion, 
continuous and demanding. Applying the illustration to this environment 
as the main visual object, the language is no longer an obstacle and the 
identity gets to be communicated to the eyes and memory of anybody, in 
an immediate and effective way.

Conceptually, Tinta Barroca absorbs these principles, becoming a brand 
of cultural events, although quite focused on events covering Portuguese 
dinners and wine tasting.

This project was developed on the basis of experimentalism. All the il-
lustrations of the brand were initially produced manually, and thereafter 
processed digitally by testing different shapes, textures and materials. 
The illustrative exceeding was the starting point to communicate the ide-
ologies of Tinta Barroca, based on the Baroque style, the eroticism and 
the pleasures of life. The graphic identity of the brand is combined with 
a predefined decoration: a well-supplied table, filled with flowers, fruits, 
wine and heavenly food that, by the excess, approaches the Baroque 
principles. 
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gráfico 1. enquadramento do autor enquanto designer. fonte: gráfico 
da autora



7

tinta barroca - identidade e comunicação para uma marca de promoção de eventos hoteleiros



8

marta sofia ribeiro freitas 

IN
TR

O
D

U
Ç

Ã
O

A relação entre o campo da ilustração aplicada e o da mar-
ca não deve ser entendida como diferente de qualquer outra 
relação entre motivos gráficos. A ilustração é um recurso uni-
versal extremamente eficaz na comunicação e assimilação 
de uma marca aos olhos e memória das pessoas, quer se 
tratem de crianças ou de adultos. “Desenhar, rabiscar ou criar 
imagens é uma experiência que é profundamente apreciada 
pelos humanos, porque nos permite expressar a nossa identi-
dade” (Rico, 2014: 005). É disto que se trata aquando da cria-
ção de uma marca. Ela é, por um lado, única e pessoal, mas, 
por outro, cria laços com o público. Passa assim do domínio 
individual para o domínio público, extravazando o seu caráter 
meramente pessoal. Quando um designer quer projetar dan-
do mais relevância à sua liberdade criativa do que aos cons-
trangimentos impostos pelo cliente, tende a evitar os parâme-
tros de um relacionamento com o mesmo. “O cliente paga por 
um trabalho gráfico para embelezar um projeto corporativo e 
o designer empresta as suas credenciais de vanguarda à cor-
poração” (Rock, 1996). É, portanto, essencial refletir sobre a 
perspetiva de um designer gráfico enquanto autor na criação 
de uma marca. “O Design pode ocupar-se criticamente dos 
mecanismos de representação, expondo e revendo os seus 
preconceitos ideológicos; o design também pode refazer a 
gramática da comunicação ao descobrir estruturas e padrões 
dentro do material dos meios de comunicação da escrita vi-
sual e verbal” (Lupton, 2009). Este ato de questionamento 
que a desconstrução oferece a um designer gráfico, é mais 
que um estilo – é uma atividade crítica. Hoje em dia, o desig-
ner tende a acrescentar ao seu trabalho algo mais, algo que 
se aproxime, de alguma forma, à arte; mais que uma época 
ou estilo, “um longo processo de afirmação do espírito huma-
no e das capaciadades tanto criativas, como dominadoras da 
razão, através da ciência, da arte e da técnica” (Cruz, 2014: 
125). O mesmo conceito se aplica à Tinta Barroca, uma mar-
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ca relacionada com eventos culturais, focada essencialmente 
no providenciamento de jantares e provas de vinho.
O projeto foi desenvolvido tendo por base a experimentação. 
Todas as ilustrações da marca foram, numa primeira fase, 
produzidas manualmente e, posteriormente, tratadas digital-
mente, testando diferentes materiais, texturas e formas. A ex-
cessividade ilustrativa foi o ponto de partida para comunicar a 
estética da Tinta Barroca, baseando-se no barroquismo, ero-
tismo e nos prazeres da vida. O ambiente gráfico da marca 
misturou-se com uma decoração já pré-definida: uma mesa 
bem preenchida e recheada de flores, frutos, vinho e comidas 
divinais – uma aproximação de um ambiente que se queria 
barroco. O caráter distintivo da marca é exarcebado pelos 
traços de identidade da empresa e pela emoção que foi co-
locada na sua conceção. Durante todo o processo de desen-
volvimento do projeto, percebeu-se a necessidade de refletir 
sobre alguns temas para desvendar a essência da marca: a 
posição do designer enquanto autor, a associação da ilustra-
ção ao design gráfico, a dimensão de marcas fora dos con-
textos em que habitualmente se inserem, num mundo em que 
o design recorre à homogenização da comunicação visual, 
a postura das marcas no acompanhamento de tendências, 
a desconstrução enquanto processo de desenvolvimento crí-
tico de uma marca e, finalmente, a posição de proximidade 
da arte quanto ao design contemporâneo. Num mundo onde, 
cada vez mais, existe uma procura de afirmação de identida-
de, a Tinta Barroca prentende ser uma marca que assuma 
uma perspetiva diferente e, assim, uma identidade particular 
que resiste à padronização e à homogenização, libertando-se 
assim do padrão comum da comunicação visual.

A dimensão predominante na identidade visual da Tinta Bar-
roca é a ilustração que parte de um processo criativo. Ainda 
que seja um processo instável e pessoal, existe uma dire-
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triz metódica. A proposta de desenhar uma identidade gráfi-
ca para comunicar a marca que necessitasse ser coerente e 
atual, mas também ilustrativa, numa época onde existe uma 
excessividade visual transcendente, levantou algumas ques-
tões que levaram ao estudo e à análise de identidades onde 
a ilustração tomasse o lugar central no seu desenvolvimento.
Assim, o trabalho desenvolveu-se em três fases que, por ve-
zes, decorreram em simultâneo: em primeiro lugar, a pesqui-
sa de antecedentes e estado da arte; em segundo, a defini-
ção da linguagem e as experiências que a amadureceram; e 
por fim, a conceção da marca propriamente dita. O foco do 
trabalho recaiu, portanto, na fase de elaboração ilustrativa e 
na sua ligação ao design gráfico. 
A forma como o trabalho se desenvolveu vai ser exposta no 
decorrer da dissertação que se apresenta. 

Assim sendo, esta investigação surgiu da necessidade de re-
fletir sobre o papel do designer enquanto ilustrador e designer 
gráfico e do espaço controverso que a ilustração ocupa no 
meio da comunicação. A pertinência de responder a uma so-
licitação, mantendo uma expressão dificilmente enquadrável 
na norma vigente e, mesmo assim, responder aos anseios da 
marca, é o foco principal para garantir a diferenciação e, com 
isso, a essência de uma comunicação diferenciada
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Não é apenas de agora a tendência do designer/artista gráfi-
co para a aproximação de uma posição em que a sua faceta 
de autor ganha predominância sobre outras vertentes mais 
tecnicistas. Este aspeto encontra-se bem ilustrado no movi-
mento Arts & Crafts, Arte Nova ou até mesmo no modernis-
mo. Porquê? Ao contrário de práticas mais relacionadas com 
a engenharia, áreas como a literatura e o cinema tiveram que 
lutar por uma posição que lhes garantisse reconhecimento 
pelo seu trabalho. Com o design aconteceu algo semelhante, 
talvez devido ao espaço fronteira que ocupa e, muitas vezes, 
partilha com a arte. Daí João Branco afirmar que “a autoria 
(as poéticas) não interessa epistemologicamente à engenha-
ria, a arte dispensa a utilidade e a gestão não precisa de se 
confrontar diretamente com a dimensão construtiva” (Branco, 
2014:177).
Para compreender o enquadramento do design nas questões 
autorais é necessário perceber como o designer gráfico se foi 
comportando relativamente a áreas similares e de que manei-
ra evoluiu e tirou proveito desse processo. Uma das hipóte-
ses que se adequa ao projeto da Tinta Barroca será julgar um 
modelo poético como resposta ao envolvimento das questões 
autorais. Assim, é possível analisar o comportamento do de-
signer como autor e relacioná-lo diretamente com o progra-
ma, este inserido no modelo triangular de Francisco Providên-
cia (2003 apud Branco, 2014) (autor, tecnologia e programa). 
“Assim, o eixo autor/programa divide o plano da construção 
do artificial em dois semiplanos: um, desmaterializado, que 
abdica do fazer, ou da dimensão construtiva, que acolhe os 
artefactos do pensamento; e outro que corresponde à sua 
materialização” (Branco, 2014: 176). 

Poder-se-á dizer que as questões autorais não passam de 
teorias sem solução, até porque o mais importante será a co-
municação de uma mensagem a outrem. Será realmente re-
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levante saber a origem? A autoria é um tema bastante vasto 
que nos faz levantar algumas questões. Ao longo do tempo, 
a ideia de o que é um autor foi sofrendo mutações no que diz 
respeito ao seu significado. Qual é o papel do autor? O que 
é ser-se um autor e que meios são necessários para chegar 
a tal fim? 

Estas questões são de alguma controvérsia, especialmente 
no âmbito da arte e do design. Assim como Michael Rock 
(1996) refere no seu artigo The Design as author a questão 
da autoria tornou-se um assunto pertinente especialmen-
te entre os designers de comunicação. A autoria traz novas 
abordagens para a questão do processo de design, mais pela 
comunicação do que pela origem da mensagem.
Hoje em dia o design gráfico tornou-se numa profissão co-
mum e muito competitiva, não só pelo facto de ser necessária 
mas também por ser fácil de a exercer sem se ser obrigado 
a ter uma licenciatura ou qualquer outro tipo de ensino pro-
fissional. Isto faz com que os designers gráficos assumam e 
protejam o seu trabalho a nível não só profissional como pes-
soal. Esta necessidade não só vai ao encontro como acelera 
a necessidade do designer assumir o papel de autor. Esta 
necessidade gera uma procura, que vai muito para além  da 
eficiência técnica, aproximando-se mais do cunho pessoal 
numa perspetiva crítica. Partindo deste pressuposto, é pos-
sível perceber a relação entre a autoria e o programa, sendo 
esta relação aquilo que é necessário compreender. 
Assim, tal como Michael Rock (1996) assume, também aqui 
se vai comparar o design com a literatura e cinema, pela simi-
laridade no processo criativo.

No que diz respeito à literatura, o mais recente significado 
traduz-se em a pessoa que origina ou dá existência a algo, o 
que, por si só, deixa de transparecer um certo grau de auto-
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ria. Esta relação entre autor e texto nem sempre foi igual ao 
longo dos tempos, tendo esta sido alvo de várias alterações. 
Como exemplo, após “o Renascimento esta ligação tornou-se 
um produto de objetividade anónima, isto porque os autores 
eram ameaçados de punição pela sua escrita quando o texto 
era considerado transgressivo” (Rock, 1996). Portanto, o tex-
to passou a ser propriedade privada e esta ligação tornou-se 
firmemente estabelecida, havendo uma ascensão do méto-
do criativo, na medida em que os textos científicos e provas 
matemáticas perderam o direito à autoria por serem conside-
rados verdades absolutas (idem, 1996). Mais à frente, apon-
taremos exemplos da forma como o designer tirou proveito 
dessa valorização/desvalorização autoral.

Quanto ao cinema, a primeira vez em que essa mesma ques-
tão foi possível de ser observada foi com o aparecimento do 
movimento teórico o politique des auteurs, promovida por 
François Truffaut, Jean-Luc Godard e pela revista Cahiers du 
Cinéma 1, consistindo numa estratégia política desenvolvida 
para reconfigurar uma teoria crítica do cinema. O problema 
consistia em criar uma teoria que desse origem a um filme, 
que por si só se traduz no resultado de uma ampla colabo-
ração, apenas com o trabalho de um único artista, dando ori-
gem, assim, à obra de arte. Segundo esta teoria, a solução 
para este problema, seria, portanto, definir um conjunto de 
critérios que permitiriam a um crítico definir certos produtores 
como autores. Assim, para o filme ser igualado a uma obra de 
arte, a teoria do autor declarou que o produtor deveria ter o 
controlo total sobre todo o projeto (Rock, 1996). 
O designer gráfico acaba por seguir a mesma teoria defini-
da especialmente pelo crítico Andrew Saris, que mais tarde 
conclui a razão pela qual a mesma falha em círculos críticos 
(idem). Paralelamente a estas duas vertentes, o design grá-
fico, no decorrer da História, foi acompanhando os mesmo 
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ideais que lhe sugerissem algum valor de autor. “Mas, para 
perder poder, primeiro é preciso tê-lo ganho, e é talvez por 
isso que os designers têm um problema em tentar acabar um 
poder que nunca possuíram” (Rock, 1996:2).

Algumas teorias tendem a criticar o prestígio do autor, como 
nos relata Barthes: The birth of the reader must be at the cost 
of the death of the Author (Barthes apud Rock, 1996: 2), per-
guntando-se: What difference does it make who is speaking? 
(Barthes apud Rock, 1996: 2) Segundo esta linha de pensa-
mento, a mensagem central do Autor é derrubada, assumindo 
que um texto é uma linha de palavras que libera um único 
sentido. Portanto, a noção de texto centra-se na comunica-
ção entre emissor e recetor, desvalorizando a autoridade da 
origem - dá-se o fim à autoriedade do autor em prol do leitor. 
Dado isto, a imagem visionária de Katherine McCoy (McCoy 
apud Rock, 1996) previu a movimentação dos designers para 
a solução dos seus problemas no que diz respeito à auto-
ria, adicionando ao seu trabalho auto-consciência crítica da 
mensagem, pegando em regras associadas à arte e litera-
tura. Assim, em vez de adquirirem uma teoria própria aos 
seus métodos de produção, muitos dos chamados designers 
desconstrutivistas, ilustram literalmente a imagem de Barthes 
quanto à escrita: “visto o texto abdicar da propriedade auto-
ral, os designers gráficos espalham fragmentos de citações 
aos seus trabalhos autónomos (como, por exemplo, em car-
tazes e capas de livros). Ou seja, as dantes más implicações 
da teoria de Barthes replicam-se numa teoria romântica de 
auto-expressão” (Rock, 1996). Perhaps after years as face-
less facilitators, designers were ready to speak out (idem) - 
aparentemente, os designers foram se afastando da autoria 
rumo a uma posição em que o designer poderia reivindicar 
algum nível de propriedade sobre a mensagem, isto ao mes-
mo tempo que a teoria da literatura se afastava dessa mesma 



16

marta sofia ribeiro freitas 

posição (idem). “Tal como na literatura, o designer abdica da 
própria autoria para dar ao seu trabalho algo mais que o ób-
vio, sentindo a necessidade de transmitir uma mensagem ao 
público, mensagem essa que não lhe pertencia” (idem). Mas 
algumas das características institucionais do design entram 
em desacordo com a concordância da auto-expressão. Esta 
ideia de uma mensagem descentrada não assenta propria-
mente bem numa relação profissional em que o cliente está 
a pagar ao designer para transmitir informações ou emoções 
específicas. Além disso, a maior parte do design é feito em 
ambiente colaborativo, seja numa relação direta com o clien-
te, seja no contexto de um estúdio que utiliza o talento de 
imensos criativos, com a incerteza da origem de qualquer 
ideia em particular (Rock, 1996: 2). Neste contexto, a figura 
do autor implica o controlo total sobre a atividade criativa e 
parece um ingrediente essencial da Grande Arte. “Se o ní-
vel relativo de génio (por parte do autor, pintor, escultor ou 
compositor) fosse a última medida da realização artística, as 
atividades em que a figura de autoriedade central não fosse 
clara, eram desvalorizadas” (Rock, 1996: 2). Dado isto, tanto 
os teóricos do cinema como os designers tiveram de construir 
a noção de autor como meio de aumentar o valor de algo que 
era considerado pobre para o nível das Belas Artes. Existem, 
portanto, imensos paralelismos entre a direção do cinema e 
a prática do design. Tal como o produtor de cinema, o diretor 
de arte ou design trabalha colaborativamente num projeto, 
assumindo uma posição central, com a responsabilidade de 
dirigir a atividade profissional de uma série de outras pessoas 
criativas. A carreira de ambos decorre numa linha temporal 
que assume projetos de diversas naturezas e de diferentes 
níveis de potencial criativo (Rock, 1996).

Voltando à teoria do autor, defendida por Andrew Saris, os 
diretores têm três critérios para passar ao nível de autor: pri-
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meiro precisam dominar e adquirir experiência técnica; em 
segundo lugar é essencial alcançar um estilo próprio que seja 
visível ao longo do seu trabalho; e, por último, é substancial 
uma consistência de visão e sentido interior, que serão ori-
ginários de uma escolha refletida de projetos e tratamento 
estético (Saris apud Rock, 1996: 3). 
“Se aplicarmos estes critérios para equiparar autores a de-
signers gráficos, oferecemos um corpo de trabalho que pode 
elevar quem concebe a um status de autor. Qualquer prati-
cante do design pode dominar a técnica, mas são poucos os 
que abarcam um estilo e narrativa únicos. Se os designers 
vierem a preencher estes critérios serão reconhecidos por 
qualquer um, mas uma grande técnica e estilo próprio, por 
si só, não fazem um autor. E se adicionarmos um significado 
interior, quão justa será esta teoria?” (Rock, 1996: 3). 
No caso de um projeto cinematográfico, a escala permite uma 
análise visual que não é possível no designer gráfico. Daí a 
necessidade dos autores gráficos produzirem grandes quan-
tidades de trabalho para que seja possível evidenciar pa-
drões. ‘I can’t say what it is but I know it when I see it’ aspect 
(Rock, 1996: 3) – esta é a razão pela qual a teoria do autor 
aplicada ao cinema não se aplica. “No entanto, o seu efeito 
permanece no sentido em que o produtor se enquadra no 
centro da nossa perceção de estrutura de filme, assim como 
poderá ser possível que tenhamos vindo a aplicar uma teoria 
do autor gráfico, modificada ao longo dos anos, sem sequer 
nos darmos conta. Apesar de tudo, o que é a teoria do design 
se não uma série de elevações críticas e demonstrações das 
próprias atitudes sobre estilo, significado e evolução significa-
tiva?” (Rock, 1996).

Quem serão então os autores gráficos?
O autor gráfico procura projetos cuja proposta é fazer reco-
nhecer a sua perspetiva pessoal. Existe um sentido a tirar de 
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uma ideia maior e uma qualidade mais profunda para os seus 
trabalhos, como é o caso de Van Toorn, que olha para um 
relatório anual de empresas com uma posição sócio-econó-
mica (Rock, 1996: 3). O cinema pode ajudar-nos a perceber 
a perspetiva do designer quanto à autoria, na medida em que 
em ambas as áreas existe frequentemente a ideia de co-auto-
ria, por serem profissões que exigem trabalho em grupo. Mas 
também existem outras perspetivas, dentro do design, que 
nos permitem fazer uma reflexão autoral num sentido mais 
poético, o que acaba por ser essencial para chegar ao cerne 
da questão.

O livro do artista, poesia concreta, ativismo político, edição 
e ilustração, são alguns tipos de práticas poéticas que nos 
levam a repensar se um modelo poético poderá ser funcional. 
Há um grande ponto de discórdia nesta tentativa associada 
ao designer: “tradicionalmente o poema como obra de arte é 
um artefacto auto-suficiente, enquanto que o design se refere 
a alguma função exterior ou intensão declarada” (Rock, 1996: 
4). Neste caso, falaremos do livro ilustrado, pela ilustração 
ser precisamente um tema constantemente presente na Tinta 
Barroca. Quanto à definição, o livro ilustrado tem como desíg-
nio a leitura de fenómenos exteriores sociais e históricos, diri-
gidos a um público específico. Muitas vezes este é esquecido 
pela comunidade do design e diz respeito, quase inteiramen-
te, à geração da narrativa criativa. Esta prática tem sido um 
dos pontos de maior sucesso nos livros para crianças mas 
também em trabalhos de âmbito mais sério, produzidos em 
muitas formas inventadas e expandindo a forma em novas 
àreas (Rock, 1996: 4). Isso pode ser exemplificado pela fig. 
1, o livro para crianças de Maurice Sendak Onde Vivem Os 
Monstros, um livro controverso pelo seu grafismo, e pela fig. 2 
o livro Maus de Art Spiegelman, de teor mais sério, que relata 
a relação do autor com o pai enquadrada nos efeitos da guer-

fig.1 calendário de Van Toorn

fig.2 livro ilustrado “os monstros” de 
Maurice Sendak

fig.3 livro ilustrado “maus” de Art 
Spiegelman
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ra Nazi. No campo do livro ilustrado, o designer consegue, 
muitas vezes, chegar ao nível de autor. Muito do trabalho é 
produzido pelo próprio, correspondendo ao programa que 
o cliente define ou não. O trabalho parte da sua perspetiva, 
desenvolve-se pelas suas vivências e crítica pessoal, resul-
tando num objeto, o livro. Mas também há outra prática fun-
damental e que se relaciona mais diretamente com o projeto 
em questão: os designers que usam o meio de design gráfico 
profissional para criar demonstrações e comparações de au-
to-referência. Operando num espaço entre projetos orienta-
dos para o serviço e liberdade de expressão, estes evitam 
os parâmetros de um relacionamento com o cliente enquanto 
retêm as formas ditadas pelas necessidades do comércio: o 
livro, poster, exposição, etc. “O cliente paga por um trabalho 
gráfico para embelezar um projeto corporativo e o designer 
empresta as suas credenciais de vanguarda para a corpora-
ção” (Rock, 1996). Na fig. 3 está representado o trabalho de 
April Greiman Design Quarterly e na fig. 4 a reinterpretação 
desse mesmo trabalho por Allen Hori.

Refletindo sobre o projeto da Tinta Barroca e enquadrando
-o numa linha de pensamento lógico (gráfico 1), talvez este 
esteja mais próximo do designer poético. Enquanto autor, o 
designer molda o programa à sua própria autoria, isto na me-
dida em que todo o trabalho que realiza transparece as suas 
vivências e conclusões sobre o tema, dando-lhe liberdade 
de expressão, muito embora trabalhando para um cliente. A 
opinião e objeções deste são o segundo e não o primeiro 
momento das responsabilidades do designer enquanto au-
tor. Portanto, neste caso, o autor molda-se ao programa, ou 
o programa ao autor? Pode-se dizer que o programa serve 
a autoria? Se assim for, o distanciamento resultante desta 
premissa relativamente ao cliente não vai servir de entrave 
à conclusão do projeto. Os pontos essenciais do programa, 

fig.4 “design quarterly” de April 
Greiman

fig.5 Reinterpretação de “design quar-
terly” por Allen Hori
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correspondendo aos suportes pré-definidos que constroem o 
design, serão o resultado deste distanciamento, o que se tor-
na, por si só, uma vantagem para o cliente.

Enquanto alguns reclamam por autoria por uma questão de 
indicação de senso de responsabilidade, outros parecem pro-
clamar esse direito no sentido de ganhar direitos próprios. Em 
última análise, o autor é igual à autoridade (Rock, 1996). “En-
quanto o desejo de autoria gráfica possa ser de legitimidade 
ou poder, estará o design a seguir um bom caminho?” (idem). 
Se quisermos ir além do modelo de design-as-hero, podemos 
ter de imaginar um momento em que nos perguntamos: What 
difference does it make who designed it? (Rock, 1996: 5).
Por outro lado, o trabalho é feito por alguém. “Talvez o verda-
deiro desafio seja o de abraçar a multiplicidade de métodos 
– artísticos e comerciais, individuais e colaborativos” (Rock, 
1996). Mas, enquanto as teorias de autoria gráfica possam 
mudar a maneira como o trabalho é executado, a principal 
preocupação, tanto do espectador como do crítico, não é 
quem fez isto (Rock, 1996: 5) mas sim o que isto faz (Rock, 
1996: 2) e como o faz (Rock, 1996: 2). Assim, será importante 
salientar que, de qualquer forma, a principal preocupação é 
a mensagem do autor, secundarizando o próprio autor. No 
fundo, numa sequência lógica, uma coisa leva à outra.

gráfico 1. enquadramento do autor enquanto designer 
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A receção e utilização da desconstrução na história recente 
do design gráfico tornou-se a marca para mais um estilo de 
época. O lugar das artes gráficas situa-se dentro da teoria 
da desconstrução, iniciada na obra do filósofo Jacques Der-
rida. A desconstrução não é um “estilo” ou “atitude”, mas sim 
um modo de questionar através de e sobre as tecnologias, 
dispositivos formais, instituições sociais e sobre a criação de 
metáforas de representação. Desconstrução pertence à his-
tória e à teoria. Portanto, está incorporada na recente cultura 
visual e académica, descrevendo no entanto uma estratégia 
de tomada de forma crítica, que é realizada através de uma 
gama de artefactos e práticas, tanto históricas como contem-
porâneas (Lupton, 2009). 
Jacques Derrida introduziu o conceito de “desconstrução” no 
seu livro Grammatology, onde a definiu como uma bandeira 
para a vanguarda dos estudos literários. Na teoria de Derri-
da, a desconstrução pergunta como a representação habita 
a realidade? Como é que a imagem exterior das coisas se 
torna dentro da sua essência interior? (Derrida apud Lupton, 
2009). A cultura ocidental desde Platão, argumenta Derrida, 
tem sido governada por oposições tais como realidade/repre-
sentação, dentro/fora, original/cópia e mente/corpo. As con-
quistas intelectuais do Ocidente – na ciência, arte, filosofia e 
literatura – têm valorizado um dos lados destes pares sobre o 
outro, aliando um deles à verdade e o outro à falsidade. Por 
exemplo, no domínio da estética, a obra de arte original, tra-
dicionalmente, tem valorizado uma aura de autenticidade de 
que a cópia da mesma carece (Lupton, 2009). 

A oposição crucial para a desconstrução é o discurso/escrita. 
A tradição filosófica ocidental tem denegrido a escrita como 
uma cópia inferior da palavra falada. O Discurso baseia-se 
na consciência interior, mas a escrita é morta e abstrata. A 
visão da Desconstrução “escreve”  de uma forma ativa em 
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vez de uma forma passiva de representação. A escrita não 
é meramente uma má cópia, uma transcrição defeituosa da 
palavra falada. A escrita, na verdade, invade o pensamento 
e a expressão, transformando a memória, o conhecimento e 
o espírito. Qualquer sistema de memória é, na verdade, uma 
forma de escrita, uma vez que grava no pensamento, com o 
objetivo de transmissões futuras. A crítica de Derrida quan-
to à oposição do discurso/escrita localiza as preocupações 
da Desconstrução no campo do design gráfico. Para “des-
construir” a relação entre o Discurso e a Escrita é necessário 
reverter o status dos dois termos, não substituindo simples-
mente um pelo outro, mas antes mostrando que o discurso 
foi sempre caracterizado pela mesma falha, de modo a trans-
parentemente refletir a realidade. Não há discurso inocente 
(Lupton, 2009). A desconstrução pertence ao campo crítico 
mais amplo conhecido como o pós-estruturalismo. Uma das 
figuras chave deste campo é o escritor Roland Barthes, que 
olhou para modos de representação, estando presente no 
seu trabalho das mitologias de consumo o ataque da des-
construção perante a neutralidade de sinais. A ênfase do pós
-estruturalismo na abertura de sentido, foi incorporada por 
muitos designers numa teoria romântica de auto-expressão: 
como diz o argumento, e porque a significação não está fixa 
em formas materiais, os designers e leitores compartilharam 
da criação espontânea de significado. Esta abordagem repre-
senta uma resposta diferente ao tema pós-estruturalista da 
morte do autor e a afirmação de que o eu interior é construído 
por tecnologias externas de representação. De acordo com a 
escrita de Barthes, o cidadão/artista/produtor não é o mestre 
autoritário de sistemas de linguagem, comunicação social, 
educação e outros; em vez disso, o indivíduo opera dentro 
da rede limitada de possibilidades que esses “códigos” dis-
ponibilizam. Ao invés de ver o significado como uma questão 
de interpretação privada, a teoria do pós-estruturalismo ten-
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de a ver o domínio “pessoal” estruturado por sinais externos. 
Invenção e revolução vêm de agressões táticas contra essa 
rede de possibilidades (Lupton, 2009).
O termo desconstrutivista, leva-me à loucura. O pós-estrutu-
ralismo é uma atitude, não um estilo.” (McCoy apud Lupton, 
2009). Mas qual é a diferença entre estilo e atitude? Se estilo 
é uma gramática da tomada de forma associada à situação 
histórica e cultural particular, então talvez atitude seja o de-
sarticular de apenas uma prática fora de foco para as especi-
ficidades de estilo (Lupton, 2009). 
Desconstrutivismo catapultado para a imprensa de design 
mainstream com a exposição de arquitetura desconstrutivista 
em MoMa, 1988, com curadoria de Philip Jonhson e Mark 
Wigley, levando os curadores a usarem o termo desconstru-
tivista para conectarem certas práticas contemporâneas ar-
quitetónicas ao construtivismo russo (Lupton, 2009). Wigley 
escreveu no seu ensaio “Um arquiteto desconstrutivista é... 
não o que desmonta edifícios, mas aquele que localiza os 
dilemas a eles inerentes. O arquiteto desconstrutivista coloca 
as formas puras da tradição arquitetónica no sofá e identifica 
os sintomas de uma impureza reprimida. A impureza é atraída 
para a superfície por uma combinação de persuasão suave e 
tortura violenta: a forma é interrogada”. Na visão de Wigley, 
a desconstrução na arquitetura questiona o modernismo ao 
re-examinar a sua própria linguagem, materiais e processos 
(Wigley apud Lupton, 2009). 
Ao enquadrar a sua exposição em torno de uma nova “doutri-
na”, Wisgley e Johnson ajudaram a canonizar os elementos 
de um estilo de época marcado por geometrias torcidas, pla-
nos descentrados e estilhaços de vidro e metal. Este conjunto 
de características estilísticas rapidamente migraram da arqui-
tetura para o design gráfico, tal como os ícones, as cores do 
neo-clássico e pós-modernismo haviam viajado pouco antes. 
Enquanto uma abordagem mais crítica da desconstrução ti-

fig.6 capa do catálogo da exposição 
“Deconstructivist Architecture” (1988)
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nha sido encaminhada para os designers gráficos através da 
fotografia e das artes plásticas, a arquitetura forneceu um 
vocabulário formal ready-to-go que poderia ser amplamente 
adotado. Desconstrução, desconstrutivismo e simplesmente 
descontaminação tornaram-se clichés no mundo do design, 
onde deram nome a tendências existentes e catalisaram ou-
tras novas, nas áreas de mobiliário e moda, bem como no 
design gráfico (Lupton, 2009). A peça mais analítica de Chuck 
Byrne e Martha Witte, Print (1990), descreve a desconstrução 
como um zeitgeist, um germe filosófico que circula na cultu-
ra contemporânea que influencia designers gráficos, embora 
estes possam não se aperceber disso. A sua visão correspon-
de aproximadamente ao sentido que McCoy dá ao pós-estru-
turalismo, como uma atitude geral ou um processo de filtra-
ção respondendo à cultura intelectual da altura. Hoje, o termo 
desconstrução é usado casualmente para rotular qualquer 
trabalho que favoreça a complexidade através da simplicida-
de e dramatize as possibilidades formais da Produção Digital. 
A sua visão da desconstrução no design gráfico é, ao mesmo 
tempo, “mais estreita” e “mais ampla” na sua aplicação do 
que na visão evolutiva do discurso atual. Ao invés de olhar 
para a desconstrução como um estilo ou período histórico, a 
desconstrução é vista como uma atividade crítica – um ato de 
questionamento. Os recursos visuais da tipografia ajudam a 
demarcar o mapa ideológico de Derrida dos preconceitos que 
regem a arte e filosofia ocidentais. Olhando para a vida da 
desconstrução na cultura do design recente, poderemos ago-
ra localizar o design no âmbito da sua teoria (Lupton, 2009).
Derrida foi questionado pela hipotética morte do descons-
trutivismo no ensino, ao que respondeu: “Penso que exista 
algum elemento na desconstrução que pertence à estrutura 
da história ou a eventos. Tudo começou antes do fenóme-
no académico da desconstrução e vai continuar com outros 
nomes” (Derrida apud Lupton, 2009). No espírito desta de-
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claração, a des-periodização da relevância da desconstrução 
pode ser interessante na medida que, em vez de uma “dou-
trina” dos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, podemos 
vê-la como parte do contínuo desenvolvimento do design e 
da tipografia como formas distintas de representação. Mas a 
desconstrução pertence também à cultura: é uma operação 
que tomou um nome e teceu uma teia de influência em deter-
minados contextos sociais. A Desconstrução tem vivido numa 
variedade de mundos institucionais, desde departamentos de 
literatura nas universidades, a escolas de arte e design, onde 
ambos têm funcionado como uma atividade crítica e como 
uma insígnia para uma variedade de estilos e atitudes (Lup-
ton, 2009). O livro The Truth in Paiting de Derrida desdobra a 
lógica da conceção como um componente essencial às obras 
de arte. Na estética do Iluminismo de Kant, que forma a base 
da crítica e teoria da arte moderna, a moldura de um quadro 
pertence a uma classe de elementos chamada parerga, que 
significa sobre o trabalho ou em torno do trabalho. A parer-
ga de Kant inclui as colunas e edifícios, as cortinas sobre as 
estátuas e as molduras nas fotografias. Uma moldura é um 
apêndice ornamental para uma obra de arte, cujo quasi-de-
tachment serve, não só para esconder, como também para 
revelar o vazio do núcleo do objeto aparentemente auto-com-
pleto de prazer estético. Nas palavras de Derrida, “o parer-
gon é uma forma que tem, como determinação tradicional, 
não destaque mas sim desaparecer, enterrar-se, apagar-se, 
derreter no momento em que implanta a sua maior energia. A 
moldura não é, de maneira alguma, um fundo... mas também 
não é a espessura que dá margem à figura. Ou, pelo menos, 
é a figura que sai de própria vontade” (Derrida apud Lupton, 
2009). Como os suplementos não fonéticos estão para o al-
fabeto, as bordas em torno de imagens ou textos ocupam 
um lugar ambíguo entre a figura e o fundo, como elemento 
positivo e/ou lacuna (Lupton, 2009). 

fig.7 capa do livro “the truth of paiting” 
de Jacques Derrida
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Espaçamento e pontuação, margens e molduras: estes são 
os territórios do design gráfico e da tipografia, essas artes 
marginais que articulam as condições que determinam a le-
gibilidade, ou ilegibilidade, dos textos e imagens. A substân-
cia da tipografia não reside no alfabeto per se – as formas 
geométricas dos caracteres e os seus usos convencionais – 
mas sim no âmbito visual e nas formas gráficas específicas 
que materializam o sistema de escrita. O trabalho do design 
e da tipografia nas bordas da escrita determinam a forma e o 
estilo das letras, o espaçamento entre elas e a posição das 
mesmas na página. A tipografia, a partir da sua posição nas 
margens da comunicação, moveu a escrita para longe do 
discurso. Espaçamento, enquadramento, pontuação, estilo 
tipográfico, layout e outras marcas de diferença não-fonéticas 
constituem o material de interface da escrita. As pesquisas 
tradicionais literárias e linguísticas ignoram tais estruturas 
gráficas, concentrando-se sobre a Palavra como o centro da 
comunicação. De acordo com Derrida, as funções de repeti-
ção, cotação e fragmentação que caracterizam a escrita são 
condições endémicas para todas as expressões humanas – 
mesmo as aparentemente espontâneas, expressões da fala 
auto-presentes ou as superfícies suaves e naturalistas da 
pintura e fotografia. O design pode ocupar-se criticamente 
dos mecanismos de representação, expondo e revendo os 
seus preconceitos ideológicos; o design também pode refa-
zer a gramática da comunicação ao descobrir estruturas e 
padrões dentro do material dos meios de comunicação da 
escrita visual e verbal (Lupton, 2009).

No projecto da Tinta Barroca existe um questionamento e, 
partindo da perspetiva autoral, uma atitude crítica no que diz 
respeito ao seu grafismo. A ilustração assume um papel rele-
vante no discurso projetual que nos remete à cultura e histó-
ria, não só mitológica, como regional local.
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A desconstrução da escrita visual da Tinta Barroca é exces-
siva e repleta de “ruído” que nos remete de imediato para 
o conceito da marca, invadindo a expressão e catapultando 
a informação visual em conhecimento e, assim, reconheci-
mento. Alguns dos elementos mais importantes da marca são 
a auto-expressão do autor e a atribuição de significado ao 
projeto. Esta significação e expressão não partem apenas de 
uma interpretação privada autoral, mas sim da busca de in-
formação externa e da partida do domínio pessoal a fim de 
construir algo para outrem. No projeto em causa, a forma é 
interrogada e há uma permanente reavaliação da própria lin-
guagem, dos processos e materiais. A excessividade da for-
ma, visível na presença permanente da ilustração, das cores, 
tipografia e texturas, dão ao projeto uma abordagem crítica 
da desconstrução. Existe ainda um jogo bem presente, inse-
rido numa lógica de conceção relativamente ao campo dos 
suplementos não fonéticos, como são o espaçamento e pon-
tuação, e à chamada parerga de Kant, no que diz respeito a 
margens e molduras. Estes dois campos usados nos territó-
rios do design gráfico e da tipografia são o ponto essencial do 
âmbito visual e das formas gráficas, que atribuem ao projeto 
um elemento adicional, ou seja, a chave da comunicação vi-
sual.
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“A cultura comercial depende do roubo de propriedade inte-
lectual para a sua subsistência” (Heller, 2008). O marketing de 
massas apropria-se das ideias visionárias, altera-as um pou-
co, se não no todo, e assim reedita-as para o público como 
novos produtos. “Num processo que foi outrora insurgente, 
torna-se agora mercadoria e o que dantes era novo e cho-
cante, torna-se uma arte romântica mal produzida” (idem). In-
variavelmente, expressões iniciais de subculturas ou culturas 
alternativas são os motivos de amostras mais férteis, assim 
como as suas publicações ou ideologias são as primeiras a 
serem furtadas. Continuamente, os pioneiros de formas ra-
dicais tornam-se as fontes de suprimento da apropriação. A 
rebelião de qualquer tipo gera seguidores, e muitos desses 
seguidores tornam-se assim populares (Heller, 2008). 
O caso do projeto apresentado da Tinta Barroca, sugere uma 
cultura que foge aos padrões reconhecidos como aceites. 
Todo o ambiente do projeto se desenvolve numa libertação 
do seguimento de modismos, ou seja, a liberdade expressiva 
que leva ao seu progresso como marca e identidade aproxi-
ma-se, de certa forma, ao de uma cultura underground, ha-
vendo uma despreocupação em seguir padrões pré-estabele-
cidos. Seguindo este raciocínio, e sendo o projeto em causa 
desenvolvido para um grupo determinado de pessoas, estas 
mesmas amantes do espírito visual e conceptual da Tinta 
Barroca, criarão uma mini-subcultura. 

Poder-se-á dizer que o projeto, desenvolvido para uma mi-
ni-cultura alternativa, fugindo da padronização comercial em 
massa, seguirá ele mesmo uma tendência? Transformar-se-á 
o underground, inevitavelmente, em mainstream?

Hoje em dia pode-se dizer que a moda é feita de extremos, 
falando não só especificamente do design, seja ele qual for, 
mas também de todas as áreas a ele relacionadas, sejam 
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elas a arquitetura, a moda propriamente dita ou outras áreas 
afins. No caso do design gráfico, é produzido seguindo uma 
perspetiva minimalista, de linhas muito precisas, cores mo-
nocromáticas e planas, ou, por oposição, peças de um deta-
lhe incalculável. A junção destas duas abordagens opostas 
é cada vez mais atual, começando talvez a tornar-se uma 
tendência, tendência essa que pode ser associada e anexada 
à comercialização, ou seja, ao mainstream.

Desde o início do século XX que as vanguardas cederam 
ideias originais ao mercado de massas. Na Europa, Wiener 
Werkstätte, Deutsche Werkbund, Bauhaus e dezenas de ou-
tras escolas e movimentos reformistas que buscavam melho-
rar o mercado com convenções alternativas de Arts & Crafts, 
sentiram-se vítimas dos seus próprios sucessos. O seu ob-
jetivo coletivo era elevar o nível tanto de produtos manufa-
turados como do design, enquanto faziam mudar hábitos e 
expectativas antiquadas. Contudo, as suas ideias tornaram-
se estabelecidas. “A vanguarda é usurpada quando a sua ex-
centricidade é considerada aceitável” (Heller, 2008).
Na era do pós-primeira Guerra Mundial, o “novo” e “melhora-
do” acabou por tornar-se a renovação do design, definindo-se 
como um mantra comercial. Calkins fundamenta, então, que 
inventar algo totalmente novo acabava por ser uma perda de 
tempo, isto porque os artistas da época mais experimentais 
já estavam por si só a testar a tolerância de novas ideias, 
com o seu próprio dinheiro. O segredo para fascinar a clas-
se de consumo, passou apenas por suavizar e ornamentar 
um pouco a arte moderna da época. Calkins também propôs 
a doutrina da estilização de mercadorias (ou “absolescência 
forçada”) com o intuito de manter sempre em movimento o 
tráfego de novos produtos. Ao haver uma mudança constante 
relativamente à imagem dos produtos (desde pacotes de sa-
bão até à embalagem de um rádio), haveria assim um incen-
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tivo por parte dos consumidores a descartarem-se do produto 
antigo para comprar o novo, reabastecendo, simultaneamen-
te, a economia (Heller, 2008). 
No entanto, quando um artista comercial audacioso tentava 
impulsionar os limites do design, tinha de ser reconhecido 
como o que o designer industrial Raymond Loewy chamava 
de MAYA (Most Advanced Yet Acceptable). Vanguardistas fer-
vorosos criavam formas verdadeiramente sem precedentes, 
mas que quando comercializadas, levariam a uma espécie de 
trickle-down (algo que beneficia economicamente a popula-
ção). “Invariavelmente, o que começou como uma subcultura 
elitista segue agora uma trajetória previsível de rejeição po-
pular para uma aceitação em massa” (Heller, 2008).

Como exemplo,apresenta-se o movimento psicadélico dos 
anos sessenta, que nasceu numa pequena comunidade que 
compartilhava uma inclinação para o sexo, drogas e com-
portamento anárquico. Aquilo que parecia ser contra-cultura 
rapidamente ameaçava tender para o mainstream. O grupo 
dos artistas visuais, músicos e designers que o integrava, 
desenvolveu meios de expressão que ajudaram a definir ca-
racterísticas distintas da cultura. O design psicadélico foi um 
autêntico código. Ao início, o aspeto era bastante coerente 
com a visão e motivação original dos pioneiros da vanguarda. 
Muitas capas de álbuns do período são hoje exemplos clás-
sicos do verdadeiro design psicadélico. Durante as décadas 
seguintes, o aparecimento de outros movimentos de confron-
to de arte e design, incluíndo o punk e o grunge, procuraram 
perturbar métodos dominantes e maneirismos, mas acaba-
ram também por ser absorvidos pela cultura de massas. “As 
vanguardas foram ambiciosas e o resultado foi uma medío-
cre e auto-consciente exploração” (Heller, 2008). Um estilo 
oco que denotava permanecer na época. Tornou-se evidente 
que a arte dos subúrbios iria tornar a ser empurrada para o 
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centro. Com efeito, o mainstream abrange quase tudo o que 
seja avant-garde; embora uma vez rotulado, deixe de ficar à 
margem. O movimento começou a ser manufacturado quan-
do as visões dos designers foram associadas a empresários, 
e o que começou como um pacto de auto-interesse mútuo, 
tornou-se num imperialismo cultural (idem).

Assim como no design psicadélico, sendo originalmente uma 
cultura formada no underground (evoluindo posteriormente 
para o mainstream) resultaram tantas outras modas alterna-
tivas. Daí a questão: acabarão as modas revolucionárias, e 
que trazem algo de novo ao design, inevitavelmente, por ces-
sar?

Por outro lado, antes mesmo do mainstream começar a pa-
rasitar as culturas alternativas, o underground havia-se apo-
derado satiricamente do mainstream. Hoje em dia é chamado 
de cultura improvisada mas, nos anos vinte, as vanguardas 
usurparam as formas fundamentais da publicidade comercial, 
ao aproximar a própria arte da publicidade. Quais foram as 
obras Anti-arte (ainda que consideradas arte), futuristas e 
construtivistas, que não propagaram as suas novas ideias? 
Ao promoverem-se a si mesmas, expandiram a linguagem 
visual da publicidade, que, não coincidentemente, foi adotada 
mais tarde pela publicidade mainstream. A MAD magazine foi 
a influência por trás dos Wacky Packs (criado por Art Spiegel-
man), que vieram dentro dos pacotes das Topps Bubblegum, 
que usava trocadilhos nos nomes dos produtos para atacar 
a sociedade, política e cultura. Paradoxalmente, Ballyhoo, 
MAD e Wacky Packs eram todos eles produtos de massa 
para o mercado, a sua respetiva exposição tinha influência 
nas crianças em desenvolvimento (Heller, 2008).
O conceito aplica-se ao âmbito da comunicação visual: tudo o 
que é visualmente alternativo abrange um grupo de pessoas 

fig.8 papel de “wacky packs” de Art 
Spiegelman
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que se identificam (principalmente nas gerações mais jovens, 
adolescentes revolucionários que ainda procuram com o que 
se diferenciar) e que, infalivelmente, se fazem produzir como 
robôs, em massa. “Os amantes do underground atacaram o 
mainstream por uma de duas razões: para alterar ou para 
participar, às vezes pelas duas” (Heller, 2008). Poucos foram 
os designers que escolheram ser outsiders para sempre. Os 
Outsiders são, afinal, invariavelmente marginalizados até o 
mainstream os celebrar como génios desconhecidos. Eles 
podem optar por juntar-se ao mainstream pelos seus próprios 
termos - mas juntar-se a eles terá o objetivo de se ser capaz 
de provocar um impacto maior. Na verdade, o processo deu 
uma volta completa. “Hoje em dia, os designers que traba-
lham para companhias de publicidade mainstream, desacos-
tumados com as abordagens alternativas, têm envolvido o 
underground dentro do mainstream e chamado-lhe de cool” 
(Heller, 2008). Estará então a Tinta Barroca inserida numa 
cultura de tendências? Algo tão próprio, de influência alter-
nativa, inserir-se-á hoje em dia numa cultura de crentes, ao 
ponto da sua identidade se tornar comercial?
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“Os designers têm vivenciado novas experiências, realidades 
e desafios, frente ao cenário competitivo e à emergência de 
horizontes complexos, em termos de mercados, tecnologia, 
modos de organização de trabalho em corporações nacionais 
e multinacionais, redes de informação e influências, no seio 
do processo de globalização.” (Ono Misuko, 2004: 53). Torna-
se assim importante que o designer tenha um papel determi-
nante na interpretação técnica e simbólica para o desenvolvi-
mento da cultura material na sociedade atual. 
A globalização trouxe algumas implicações para o território 
do design no que diz respeito ao desenvolvimento da diver-
sidade cultural. Existe uma relação direta entre design e cul-
tura que necessita ser respeitada (Ono Misuko, 2004). No 
entanto, a globalização trouxe também alguns senãos quanto 
à produção de identidades culturais e artefactos, numa tenta-
tiva de uniformizar e simplificar uma mesma mensagem para 
um todo, descredibilizando o indivíduo enquanto público alvo.
É preciso haver sintonia entre essas duas grandes matérias, 
de maneira a respeitar as necessidades da sociedade, pro-
movendo a autonomia (idem). Dado isto, cada vez mais se 
tem feito sentir uma procura crescente de identidades mais 
específicas, caracterizantes de um público mais reduzido, 
isto pela saturação de produtos e marcas que, numa tenta-
tiva de globalizar, se tornam desinteressantes e ineficazes. 
Muitos individuos procuram cada vez mais algo com o que se 
identifiquem e, talvez por isso, tem-nos sido dado a assistir a 
valorização diária das Arts & Crafts , por exemplo, em empre-
sas dedicadas a grupos e ambientes mais familiares. 
“Com a hegemonia da civilização ocidental no mundo, o con-
ceito de modernização passou a representar desenvolvimen-
to, crescimento, evolução e progresso.” (Ono Misuko, 2004: 
55). A modernidade traz, na sua essência, mobilidade que por 
si só promove a circulação de mercadorias, objetos e pes-
soas. Assim se potencializa a globalização, por um processo 
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de expansão económica e tecnológica. “A globalização ca-
racteriza-se fundamentalmente como um movimento de ex-
pansão, que redimensiona o espaço, tempo e densidade das 
relações e fluxos materiais e imateriais, trazendo uma nova 
ideia de sociedade, classicamente vista pela sociologia como 
um sistema bem delimitado. A sociedade passa a ser com-
preendida partindo do modo como a vida social está ordena-
da ao longo do tempo e espaço (Giddens apud Ono Misuko, 
2004: 57). É importante e necessário, portanto, compreender 
as implicações desta política económica nas atividades, rela-
ções sociais e na dimensão cultural de cada indivíduo. Este 
modo de pensar tem resultado na modificação da composi-
ção de objetos e nas referências de espaço e tempo dos mes-
mos. A globalização, fenómeno que não é tão recente como 
muitas vezes se apregoa, caracteriza-se hoje pela mutação 
constante, rápida e permanente (Ono Misuko, 2004). Nas so-
ciedades tradicionais, a tradição é reinventada a cada nova 
geração, tomando posse da herança cultural, enquanto que 
nas sociedades modernas a rotina diária não tem conexões 
intrínsecas com o passado (Giddens apud Ono Misuko, 2004: 
57) e por isso as informações recebidas são alteradas dando 
um novo caráter ao produto final (Ono Misuko, 2004).

Assim, “podemos vislumbrar, basicamente, três possíveis 
consequências da globalização: 
1) a desintegração de identidades particulares, em virtude 
de processos padronizados e homogenizados culturalmente; 
2) o fortalecimento de identidades particulares, resistentes à 
padronização e à homogenização; 
3) o declínio de identidades particulares, com a emergência 
de identidades híbridas. 
Estes três movimentos são essencialmente dinâmicos, mutá-
veis, e poderão ocorrer paralelamente, variando em forma e 
intensidade, no tempo e no espaço, e de acordo com as ca-
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racterísticas e contextos de cada indivíduo e sociedade” (Ono 
Misuko, 2004: 58). A Tinta Barroca pode ser enquadrada no 
segundo ponto dos anteriormente descritos. É uma marca 
que assume uma perspetiva fortelecida e, assim, uma identi-
dade particular, fugindo aos padrões mais comuns da comu-
nicação visual. A diversidade não pode ser vista como uma 
“coisa” ou uma “estrutura” que desempenha um papel me-
ramente funcional de um todo desvalorizando a existência e 
particularidade dos indivíduos na sociedade, por isso mesmo 
a cultura não pode ser uma ordem que se impõe por si própria 
(Giddens apud Ono Misuko, 2004: 57). Pelo contrário, precisa 
ser contextualizada tendo em consideração tanto o indivíduo, 
como o processo de interação social (Ono Misuko, 2004: 57).

“A cultura mundializada consiste numa civilização cuja ter-
ritorialidade se globalizou, o que não significa dizer que se 
caracterize pela homogenidade de hábitos e pensamentos” 
(idem). A globalização, portanto, define-se como um processo 
tão problemático quanto contraditório, trazendo consigo tanto 
tendências homogenizadas, como fragmentadas, provocan-
do tanto movimentos no sentido de integrar como tensões, 
rupturas, xenofobias, radicalismos, etnocentrismos e mani-
festações de discriminação e violência, para além de grandes 
desigualdades entre ricos e pobres, no inter-relacionamento 
entre culturas (idem). Como afirma Lévi-Strauss (apud Ono 
Misuko, 2004: 58-59), a humanidade está constantemente às 
voltas em dois processos contraditórios, um dos quais ten-
de a instaurar a unificação, enquanto o outro visa manter ou 
estabelecer a diversificação. “Neste contexto, a produção de 
bens industrializados coloca-se diante de pressões, no senti-
do de integrar-se ao mercado mundial, e, ao mesmo tempo, 
frente à necessidade de respeito às identidades das culturas 
locais.” (Ono Misuko, 2004: 60).



39

tinta barroca - identidade e comunicação para uma marca de promoção de eventos hoteleiros

Os artefatos, como objetos visuais, apresentam aspetos tanto 
objetivos como subjetivos, assumindo funções e significados 
particulares para cada indivíduo e grupo social. Integrados 
numa sociedade, assumem-se como um reflexo da sua histó-
ria cultural, política e económica, moldando e afetando a vida 
dos demais, como afirmam Normam e Fraper (1986 apud 
Ono Misuko, 2004). O design recebe e processa estímulos, 
seleciona modelos de pensamento e sistemas de valores, e 
por isso é responsável pela criação da relação entre o sujei-
to e a matéria, segundo Manzini, no que diz respeito à sua 
dimensão cultural. (Manzini apud Ono Misuko, 2004). “Deste 
modo, atua como interface entre o objeto e o utilizador.” (Ono 
Misuko, 2004).

“O design clama pela inovação, ao mesmo tempo que man-
tém um estreito vínculo com a realidade, visto que produz 
e reflete em si significados que influenciam a vida das pes-
soas, assim como são por estas influenciados, participan-
do na composição do seu próprio universo, tanto simbólico 
como material, das suas relações e atividades. Conceitos re-
ducionistas, como o de cultura nacional, identidade nacional 
e design nacional, entre outros, só podem existir no âmbito 
da ideologia e enquanto grifes comerciais, pois não represen-
tam uma igualdade de características, necessidades e an-
seios entre as pessoas de uma sociedade. Conceitos como o 
de design universal, entendido por Connell et al (1997 apud 
Ono Misuko), entre outros, como um design com significados 
idênticos ou equivalentes para todos, ou um design adaptá-
vel às necessidades e desejos de todos os tipos de pessoas, 
podem conduzir a grandes equívocos no desenvolvimento 
de produtos para a sociedade e encontram-se na contramão 
da diversidade cultural e de outros aspetos que variam entre 
os diferentes contextos, indivíduos e grupos sociais. Visto a 
concorrência de mercado e, pelo facto dos consumidores se 
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estarem a tornar cada vez mais exigentes, as empresas têm 
procurado agregar mais valor aos seus produtos” (Ono Mi-
suko, 2004: 62).

Pretende-se que esta dimensão se verifique com a Tinta 
Barroca, já que esta pretende dar um valor conscientemente 
mais pormenorizado ao seu mercado. Toda a aura do conví-
vio direto com as pessoas, o dar-se a conhecer de forma tão 
natural e o facto de ter uma identidade tão vincada, aproxima 
os indíviduos fazendo-os sentir-se como parte da família, o 
que se reflete na relação dos produtos e objetos com os indi-
víduos que fazem parte do mesmo. 
“Com base numa abordagem cultural e de design que con-
sidera a pluralidade e a variabilidade de significados dos ar-
tefactos para os indivíduos e grupos sociais, bem como as 
inter-relações entre os mesmos e os contextos nos quais se 
inserem” (Ono Misuko, 2004: 64), é importante, desta forma, 
haver uma preocupação consciente da relação entre a cultura 
e o design, no que diz respeito à necessidade das pessoas, 
de modo a que estas tenham uma oferta de produtos que 
vão ao encontro das suas características. O papel do design 
na cultura material influencia, fundamentalmente, a vida das 
pessoas numa sociedade, através das relações simbólicas 
e realidades concretas (Ono Misuko, 2004). “Imersos num 
mundo, onde a materialidade e as relações materialistas se 
destacam e muitas vezes se sobrepõem à própria condição 
humana, e no qual o sistema económico rege a orquestra 
política e social, pouco espaço se reserva ao imaginário, à 
transcendência, aos desejos e às necessidades particulares 
das pessoas na sociedade” (idem). 
Apesar da homogenização presente no mundo do design, 
fundamentada com estereótipos, clichés e identidades in-
ventadas e emprestadas, há sempre espaço para dar força 
ao imaginário, desconstruindo e reinterpretando significados, 
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criando novas referências e realidades, como tónico essen-
cial à diversidade e dinâmica da vida (Ono Misuko, 2004).
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relação da arte com
 o design

Na obra Artista e Designer, Bruno Munari propõe-se analisar 
o que considera como os dois principais aspetos da atividade 
cultural: a arte pura e o design. Este processo de diferencia-
ção baseia-se na busca de afinidades e divergências entre 
ambos, onde a crítica objetiva de princípios e processos é 
uma constante. Segundo estes passos, Bruno Munari defi-
ne o que distingue essencialmente o artista do designer: no 
primeiro, a imaginação e estilo pessoal; no segundo, a criati-
vidade, a ausência de qualquer estilo e o método objetivo de 
onde resultam as formas que projeta (Munari, 1990). 

Cada vez mais surgem alterações no mundo da arte: alguns 
artistas continuam a trabalhar nos moldes tradicionais, outros 
procuram novas vias de conhecimento e de comunicação. 
Atingiu-se assim uma cisão entre artistas continuadores de 
técnicas antigas e artistas investigadores de novas técnicas. 
Ainda assim, para o artista, a produção é destinada a si mes-
mo, enquanto que para o designer, se destina às exigências 
da indústria e do consumo de massas. No entanto, os artistas 
que querem trabalhar como designers devem fazê-lo segun-
do o método do design. De outra maneira, a obra resultará 
falsa, embora a maior parte das pessoas não se aperceba 
disso. Do mesmo modo, os designers que recorrem a situa-
ções artísticas subjetivas, impedem um bom planeamento 
para uma produção socialmente justa (Munari, 1990).

“O que é que modificou o artista, no seu modo de trabalhar, 
para que ele se tivesse transformado em designer? E o que é 
que haverá ainda de artístico no design? Quais são os méto-
dos de trabalho de cada um? Este é um problema que interes-
sa hoje não só aos amadores do design e da arte mas, sobre-
tudo, crer que uma tal investigação contribuirá para clarificar 
os métodos de ensino nas escolas de arte que lentamente se 
estão a transformar em escolas de design.” (Munari, 1990).
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Quando o artista pretende trabalhar como designer, fá-lo in-
variavelmente de um modo subjetivo, querendo sempre que 
o objeto transmita a sua expressão artística; enquanto que 
o designer desenvolve o seu projeto na base da síntese e 
na recolha e coordenação de um conjunto interdisciplinar de 
competências dos elementos do grupo de trabalho. Consoan-
te esta análise, pode concluir-se que o artista trabalha de um 
modo subjetivo e para si próprio, dirigido a uma elite, enquan-
to que o designer trabalha, por norma, em grupo, para toda 
a comunidade, com o fim de melhorar a produção, tanto no 
sentido prático como estético. Uma tradição mal interpretada 
pode resultar na incompreensão entre o artista e o público.
“A tradição é viva quando a contribuição se renova continua-
mente. Repetir um momento passado da tradição não é agir 
segundo tradições. A tradição faz-se todos os dias” (Munari, 
1990). O designer cria a tradição no seu dia a dia, experimen-
tando diferentes materiais e instrumentos na produção de 
projetos que se tornem compreendido pela sociedade (idem).
Enquanto o artista começa a desenhar um projeto segundo o 
seu estilo, o designer não sabe que forma vai ter o seu objeto 
de estudo até o finalizar. Este não tem um estilo pessoal mas 
sim um método que dá origem a formas, cada uma válida na 
sua função. “Só uma verdadeira análise crítica de obras já 
concluídas poderá, assim, descobrir alguma constante carac-
terística da obra de um designer.” (Munari, 1990).

O artista trabalha com a fantasia, enquanto o designer usa a 
criatividade. A fantasia é uma faculdade do espírito capaz de 
inventar imagens mentais diferentes da realidade. A criativi-
dade é uma capacidade produtiva onde fantasia e razão es-
tão associadas e cujos resultados são sempre realizáveis na 
prática. Durante o desenvolvimento de um projeto, o designer 
apenas tem uma perceção aproximada do seu resultado fi-
nal, o que pode servir de estímulo para outros casos criati-
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vos. “O artista é levado a menosprezar o público que não o 
compreende, deve apenas preocupar-se em dar forma à sua 
ideia artística. Pelo contrário, o designer deve preocupar-se 
em ser imediatamente compreendido pelo público, educando
-o visualmente.” (Munari, 1990). 

As soluções dos problemas deviam basear-se no estudo das 
experiências passadas e colher nelas aquilo que têm de me-
lhor, acrescentanto algo pessoal, em vez de meras reprodu-
ções de experiências previamente existentes. A beleza nasce 
por códigos estéticos que mudam consoante as civilizações. 
O designer, quando projeta, não se preocupa se uma coisa é 
bela mas sim se apresenta uma coerência entre a forma e a 
função, ou seja, uma coerência formal (Munari, 1990). Hoje 
em dia, o designer tende a acrescentar ao seu trabalho algo 
mais, algo que se aproxime, de alguma forma, à arte; mais 
que uma época ou estilo, “um longo processo de afirmação 
do espírito humano e das capaciadades tanto criativas como 
dominadoras da razão, através da ciência, arte e da técnica.” 
(Cruz, 2014: 125). “Tal é a arte do design moderno: apresen-
tar o objeto técnico enquanto tal e, por meio dessa reflexida-
de, alcançar, também aí, a integridade, plenitude e imanência 
da forma” (Cruz, 2014: 124).

O formalismo e o funcionalismo não se opõem, mas refle-
tem-se mutuamente. “São dialetos da mesma língua. (…) 
Os objetos de design modernos, parecem-se, por isso, mui-
to significativamente, com as obras de arte modernas; falam 
a mesma linguagem que elas. (…) Com efeito, o design foi 
aquilo que permitiu que os nossos objetos comuns se pare-
cessem com obras de arte (modernas), valorizando neles, de 
modo reflexivo, a sua própria natureza técnica” (Cruz, 2014: 
124). O mesmo entendimento da arte moderna foi produzido 
por Clement Greenberg: “a arte moderna é aquela que valo-
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rize reflexivamente em cada forma de produção artística os 
elementos específicos da condição técnica, i.e., os materiais, 
o suporte, os procedimentos, as operações – em suma, a sua 
competência e o seu medium próprios.” (Greenberg apud 
Cruz, 2014: 125). “A presença do disegno a este contexto do 
entrelaçamento e de valorização conjunta da ciência, da arte 
e da técnica explica a amplitude de significações que a partir 
daí se reúnem à ideia de desenho” (Cruz, 2014). O desenho 
é a própria função do design, é o que o vai comunicar e o que 
vai significar à nossa perceção (Cruz, 2014: 126).

O design pode, então, definir-se como uma arte? A respos-
ta poderá deambular numa imposição entre arte e design. E 
aqui, neste impasse, se pode subsumir a Tinta Barroca. O 
desenho do projeto apresentado, evidentemente, caracteriza 
uma cultura visual específica. Sem a criatividade e a expres-
são predominante do desenho, a comunicação e perceção da 
Tinta Barroca não iriam ilustrar, de maneira alguma, o mundo 
imaginário e característico da marca; o que não quer dizer 
que seja isto considerado uma arte. A criatividade não reside 
apenas nas artes criativas, mas sim em toda a condição hu-
mana.
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“Tu vê-lo … é uma imagem associada a uma palavra. Não 
esperavas vê-lo, mas viste. Não querias olhar, mas não pu-
deste evitá-lo. Olhaste para esta imagem e ela permitiu-te 
olhar para ela…

Talvez a palavra associada a esta imagem não te diga nada. 
Eventualmente não compreendeste, ou possivelmente não 
teve qualquer significado para ti, mas essa ilustração já te 
está a contar a sua história. Ela diz-te como ela é, e como ela 
quer que a vejas. Ela põe-te desorientado. Ela tem uma lin-
guagem visual própria e que a distingue de todas as outras. 
Ela quer que a conheças melhor, seduz-te, e talvez consiga 
roubar-te um sorriso dos lábios. Pode ser que a causa seja a 
sua beleza ou a sua inteligência. Provavelmente é pura poe-
sia, ou imaginação. Ela pode ter um traço, tanto amigável, 
como frio, sóbrio ou delirante; ela será o que o criador da 
mesma quiser que ela seja. Para ser comunicada, esta ilus-
tração vai transmitir um discurso, vai ser o manifesto de uma 
marca cujos valores e aspirações sejam representados nesta 
mesma imagem. 

Como uma boa companhia de viagem, a ilustração associada 
a uma identidade corporativa, vai viajar com uma palavra ad-
jacente. Essa ilustração poderá ser tanto estática como dinâ-
mica, mas, de qualquer forma, será a essência da marca. Vai 
comunicar a mensagem que nós queremos que transmita, 
expressando e transmitindo emoções e valores. Vai, em últi-
ma análise, distinguir a marca. Desta forma, ou vai conduzir 
palavras, ou vai andar só. Adaptar-se-á às circunstâncias. Vai 
ter uma família e, dependendo da evolução da marca e da 
respetiva mensagem, vai fazer amigos.

A ilustração torna as ideias mais claras, mais inteligíveis, 
como um foco de luz. A ilustração faz com que seja possível 



49

tinta barroca - identidade e comunicação para uma marca de promoção de eventos hoteleiros

reinventar conceitos; é um recurso existente na comunicação 
e criação contemporâneas: desenvolvem os seus próprios 
métodos de conceção de imagens criando uma linguagem vi-
sual própria, que resulta em interpretações incalculáveis que 
contribuem para a marca. A isto se chama de comunicação 
expectante, e ajuda a comunicação a fluir de uma forma bem-
sucedida.” (Longo, 2014: 004).

A ilustração nasce do sentido interior de cada indivíduo e co-
munica de forma direta e pessoal. O mesmo acontece com 
a ilustração utilisada no branding. É fácil sentir-se afeição 
imediata por uma marca que corresponda aospróprios gostos 
visuais – cria a sensação de se ser compreendido. 
“Quem é que nunca rabiscou um guardanapo para explicar 
algo? Quem é que nunca comprou ou criou uma imagem para 
decorar a própria casa? Antes de nós, seres humanos, poder-
mos sequer escrever, criámos desenhos que nos ajudaram a 
registar as nossas vivências e sentimentos. Desenhar, rabis-
car ou criar imagens é uma experiência que é profundamente 
apreciada pelos humanos, porque nos permite expressar a 
nossa identidade. Não existem duas pessoas que seja que 
desenhem da mesma forma. Desde a maneira como o lápis é 
controlado, à identidade usada, qualidade do traço, contraste 
e escolha cromática - tudo é único e pessoal. É disto que se 
trata o branding!” (Rico, 2014: 005). 
O conceito I Brand era, ainda há relativamente pouco tem-
po, desconhecido pela maior parte dos designers. Este foi, 
inicialmente, associado ao design gráfico, e hoje em dia é 
um termo fulcral para o vocabulário de quem participa na in-
dústria da comunicação. A criação de uma marca não passa 
apenas pelo seu momento de execução e finalização. Man-
ter uma marca tem tudo a ver com um processo diário de 
aprendizagem (Rico, 2014). “Pode-se dizer que um designer 
é um aluno em constante assimilação” (idem). Todos os dias 
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há algo a retirar de novo de tudo o que o rodeia. “Sensações, 
movimentos, cheiros… tudo faz parte dos nossos sentidos e 
de que sentido tirar dessas mesmas sensações. Sabemos 
quando o processo de projetar uma marca começa, mas nun-
ca quando ele acaba” (idem). É fundamental que um designer 
aplique no seu trabalho o seu conhecimento, proveniente da 
sua pesquisa diária de leitura e absorção das suas vivências. 
“É necessário haver a consciência da importância deste tipo 
de metodologia contínua; é o que fará a diferença de uma boa 
marca, para uma marca poderosa.” (Rico, 2014). De acordo 
com o dicionário, uma ilustração é: matéria visual ou pictó-
rica que clarifica texto. Por outras palavras, o propósito de 
uma ilustração é embelezar e explicar conteúdo, um conceito, 
texto ou uma marca.” (Rico, 2014: 005). Tirar fotografias que 
têm o pressuposto de ser aplicadas em packaging e tirar fo-
tografias de paisagens que vão ser aplicadas ao ambiente de 
um estabelecimento são coisas completamente diferentes. 
Portanto, o que está em causa é a função comunicativa da 
fotografia, que se aplica igualmente a um desenho ou a uma 
ilustração. São três meios dos quais podemos usufruir para 
chegar ao mesmo fim. A ilustração aplicada às marcas, deve 
ser, então, entendida como qualquer outro motivo gráfico 
(idem). Estes motivos variam entre linhas simples, caracteres 
complexos, figuras ou paisagens, dependendo da marca em 
causa. “O mais interessante, no que diz respeito à ilustração, 
é o facto de não existir uma barreira linguística, o que a trans-
forma num recurso universal, que comunica muito rapida-
mente emoções.” (idem). Tratando-se de uma comunicação 
inteiramente visual, é muito mais fácil de memorizar a marca 
que use a ilustração como recurso, fazendo estabelecer forte 
e imediatamente uma conexão com o público. “Desta forma, 
facilmente se podem tornar, com sorte e esforço, em ícons ou 
símbolos.” (Rico, 2014).
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Passando a exemplificar três tipos de ilustração aplicadas ao 
branding.

Pegaremos no exemplo da marca Grazia para discutir a ilus-
tração emocional. A Grazia é um sítio que oferece iguarias 
tanto salgadas como doces. Para este projeto foi desenvolvi-
do um logo, definida uma gama cromática e de seguida, o de-
senho do packaging. Uma das categorias definidas pela mar-
ca, seria a utilização de uma cor sóbria. O facto desta marca 
remeter a uma imagem visualmente luxuosa, e para não cair 
no erro de se transformar em mais uma marca semelhante a 
tantas outras com os mesmo conceitos, foi necessário pen-
sar numa composição que saísse dos padrões considerados 
normais e que fosse adequada ao estilo proposto. Foi então 
decidido criar padrões repetitivos através da fotografia de ali-
mentos que pudessem sugerir uma textura gráfica. Mais do 
que comida, estas imagens transformaram-se em desenhos. 
“Este conteúdo definitivamente conta uma história, e é as-
sim que o branding deve ser, deve fortalecer a marca” (Rico, 
2014). O principal objetivo da Grazia era produzir uma emo-
ção sublime nas pessoas. A relação que as pessoas têm com 
o produto é o seu gosto pela beleza. A explicação do conteú-
do do pacote é completamente desnecessária neste tipo de 
ilustração (Rico, 2014).

Quanto à ilustração associativa, a marca Choux Choux, uma 
marca que remete à infância, oferece gelados, chupa-chupas, 
batidos e outras doçarias. As ilustrações desenvolvidas para 
esta marca foram inspiradas em jogos e brinquedos de quan-
do se é criança. Cada ilustração foi desenhada com o intuito 
de ser associada a um sabor. A associação da imagem com 
o sabor, faz com que as pessoas se relacionem e se identifi-
quem com a marca, o gosto do gelado passa para segundo 
plano e o mais importante vai ser a escolha da ilustração de 

fig.9 packaging caixa grazia

fig.10 packaging bebidas grazia

fig.11 ilustrações choux choux
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que eu mais gosto. Desta forma o ponto forte da marca são 
os gatilhos para associações dentro da nossa mente, que 
nos ajuda a relembrar e a evocar memórias e desejos” (Rico, 
2014). O caminho emocional foi a base que a marca encon-
trou para se conectar com o seu público, e a isso se chama 
de branding. Assim, o principal objetivo da Choux Choux é 
relacionar-se com os seus clientes através de uma fase das 
suas vidas, a infância, ao contrário da Grazia, que procurava 
conectar-se com as pessoas que partilhassem os mesmos 
gostos estéticos (Rico, 2014).

Pegando num exemplo de ilustração relacional, Uva, que é 
um bar de sumos com opções de comidas saudáveis, nutri-
tivas e deliciosas, tinha como objetivo transmitir a ideia de 
que as bebidas nutricionais podem ser divertidas e ao mesmo 
tempo deliciosas. Por conseguinte, foi desenvolvido um logo 
e um icon num estilo cartoon baseado num conceito de es-
tado líquido. Foram, então, desenvolvidas personagens que, 
mediante a sua cor, explicavam os benefícios de cada fruta e 
vegetal. “As ilustrações têm uma semelhança perspicaz com 
o objeto ou com os conceitos que elas representam, porque 
o seu principal objetivo é explicar os conteúdos da marca” 
(Rico, 2014). A isto se chama de ilustração relacional, onde, 
obviamente, existe uma conexão que surge de uma necessi-
dade do público, para assim perceber e aprofundar o conceito 
(Rico, 2014).

Resumindo toda esta associação de ilustrações ao branding, 
podemos concluir que: “1. as ilustrações são motivos gráficos 
que documentam um texto ou conceito; 2. todas as marcas 
têm motivos gráficos; 3. podem variar de simples desenhos 
de gotas a fotografias complexas; 4. têm um objetivo espe-
cífico dentro do propósito da marca; 5. são conectores emo-
ciais rápidos e eficazes entre a marca e o público.” (Rico, 

fig.12 embalagem de gelado choux 
choux
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2014: 007). Para terminar, como se escolhe a ilustração mais 
apropriada para uma marca? A ilustração não é uma ciência 
e muito menos é exata. Pelo contrário, está dependente do 
contexto (Rico, 2014). Depois de analisados alguns exem-
plos, podemos pegar numa série de questões, e assim fazer 
uma associação ao projeto da Tinta Barroca:

“1. Que interesses específicos o público tem na minha mar-
ca?” (Rico, 2014: 007). Os interesses primordiais do público 
da Tinta Barroca são a busca de conforto, de um ambiente 
agradável e familiar, onde se possam sentir em casa. Um lar 
com o qual se identifiquem, aconchegante e fraterno, onde se 
possa disfrutar dos pequenos prazeres boémios da vida em 
conversas culturalmente interessantes.

“2. Qual é o objetivo das ilustrações dentro da história da mi-
nha marca?” (Rico, 2014: 007). A Tinta Barroca parte de uma 
ilustração emotiva. É a emotividade que rege esta marca. Tal 
como a Grazia, a Tinta Barroca conta uma história, o que a 
fortalece enquanto marca. Surge então uma relação entre as 
pessoas e os produtos, de gosto pela beleza. 

“3. Qual é o estilo mais apropriado para a marca, de acordo 
com a personalidade desta?” (Rico, 2014: 007). O estilo mais 
forte da marca é, sem dúvida, a expressão. De qualquer for-
ma, existe também uma relação forte com a gravura. De fac-
to, tudo é essencial para a aura da marca em si, desde a cor, 
à linha. O mundo da Tinta Barroca é complexo e aconchega 
os amantes do excesso e excentrismo de tudo.

“4. As ilustrações vão assumir um papel principal, ou usadas 
de vez em quando?” (Rico, 2014: 007). As ilustrações são, 
irrefutavelmente, a dimensão da marca.
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“5. Marcas com a mesma relação (comercial) têm alguma 
coisa semelhante?” (Rico, 2014: 007). Há sempre algo a me-
lhorar a cada novo passo no que tem a ver com o branding. 
É uma marca que se enquadra numa dimensão expressiva, 
aceite ainda apenas por parte de alguns. No entanto, é uma 
marca que fala por si mesma e caracterizada por uma identi-
dade expressiva, mais que própria. Poder-se-á até dizer que 
pessoal.

“6. Como elas (semelhanças) ajudam a marca a destacar-se 
de marcas concorrentes?” (Rico, 2014: 007). Havendo seme-
lhanças, mais rapidamente se destacam as diferenças. Tais 
diferenças que, positivamente, fazem destacar a peculiarida-
de da Tinta Barroca na sua relação estética com o público.
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Durante o processo de projeção da marca Tinta Barroca 
houve, desde início, uma aproximação permanentemente 
associada ao barroco. A filosofia e o próprio espaço da mar-
ca foram igualmente inspirados nesse mesmo estilo - mesa 
bem preenchida, recheada, flores, frutos, peças caracteristi-
camente portuguesas, como é o caso do barro de bisalhães, 
peças vintage e modernas. A imagem da Tinta Barroca brinca 
com a suposta proximidade aos prazeres da cozinha, vinho, 
erotismo dos deuses Baco e Epicuro e dos Anjos do Barroco.

“O Estilo Barroco surgiu em Itália em 1600 e manifestou-se 
nas artes plásticas, escultura, literatura, arquitetura e música. 
Este estilo surge no meio da crise da Idade Média como con-
sequência das dificuldades económicas e lutas religiosas que 
ocorriam em grande parte da Europa. A mudança de menta-
lidade ocorre, sobretudo, com o surgimento do antropocen-
trismo renascentista (homem no centro do mundo) em detri-
mento do teocentrismo medieval (Deus no centro do mundo). 
Partindo deste pressuposto, esse momento é caracterizado 
pela confusão de conceitos e ideias, busca dos valores hu-
manísticos e conflito do corpo e da alma.” 2

Algumas das principais características do estilo barroco en-
contram-se bem visíveis na comunicação da Tinta Barroca. 
Será, portanto, necessário fazer ligações por associação. Em 
primeiro lugar, o barroco é definido por contrastes, dualida-
des, excessos, estilo exuberante e decorativo, tanto como 
por uma arte rebuscada e exagerada que valoriza o detalhe.3 

Estes aspetos são visualmente transportados para a marca, 
num contraste tanto nas cores como na dualidade de ilus-
trações bem trabalhadas e pormenorizadas competindo com 
um logo de linhas simples e geométricas. Em segundo lugar, 
também o estilo em questão é caracterizado por um Barroco 
literário definido pelo cultismo e conceptualismo e por temas 

FI
LO

SO
FI

A 
D

A 
 

M
A

R
C

A



59

tinta barroca - identidade e comunicação para uma marca de promoção de eventos hoteleiros

profanos 3, que são aspetos valorizados no convívio dos jan-
tares e eventos da marca: conversas controversas onde há 
espaço para opiniões e renovação da cultura.
Segundo a filosofia da marca, Epicuro senta-se todos os dias 
à mesa e tem muito para ensinar. É que, por vezes, esque-
cemo-nos de como é bom aproveitar os pequenos prazeres 
da vida. Assim, a Tinta Barroca faz questão de não dispensar 
este velho e bom amigo. Baco também é convidado assíduo 
para o convívio nos jantares.

“A doutrina de Epicuro entende que o sumo bem reside no 
prazer, e, por isso, foi uma doutrina muitas vezes confundida 
com o hedonismo. O prazer de que fala Epicuro é o prazer do 
sábio, entendido como quietude da mente e o domínio sobre 
as emoções e, portanto, sobre si mesmo. É o prazer da justa 
medida e não dos excessos. É a própria Natureza que nos 
informa que o prazer é um bem. Este prazer, no entanto, ape-
nas satisfaz uma necessidade ou aquieta a dor. A Natureza 
conduz-nos a uma vida simples. O único prazer é o prazer 
do corpo e o que se chama de prazer do espírito é apenas 
lembrança dos prazeres do corpo. O mais alto prazer resi-
de no que chamamos de saúde. Entre os prazeres, Epicuro 
elege a amizade. Por isso, o convívio entre os estudiosos da 
sua doutrina era tão importante a ponto de viverem numa 
comunidade, o Jardim. Aí, os amigos poderiam dedicar-se à 
filosofia, cuja função principal é libertar o homem para uma 
vida melhor.” 4

Assim como a doutrina de Epicuro mantém presença na vida 
das pessoas da Tinta Barroca, também o prazer de desfru-
tar uma boa festa é transportado da mitologia grega romana, 
onde Baco é o foco central. “Este era considerado o Deus 
do vinho, das festas, do lazer, do prazer e da folia. Era res-
peitado pelos romanos como um amante da paz e promotor 
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da civilização.” 5 Estes princípios foram transportados para a 
parte projetual que vai ser apresentada em seguida.
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Para enquadrar a Tinta Barroca na sua dimensão gráfica foi 
necessário recorrer a uma pesquisa focada em marcas que 
recorressem à ilustração aplicada ao branding. Os exemplos 
que se seguem foram os que mais impacto tiveram como ins-
piração e referência projetual para a Tinta Barroca.



62

marta sofia ribeiro freitas 

CASA DEL AGUA

Casa del Agua é uma marca que emerge nostal-
gia. Tem uma imagem que faz uma linha parelela 
entre passado e presente de uma forma contem-
porânea e, ainda assim, clássica (Gingko, 2014).

Cliente: Casa del Agua
Agência de design: THiNC

Design: Rocío Serna

fig.13 casa del agua I
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fig.14 casa del agua II

fig.15 casa del agua III
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fig.16 Not Quite An Ordinary Tote Bag I

fig.17 Not Quite An Ordinary Tote Bag II
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NOT QUITE AN ORDINARY TOTE BAG

Not Quite An Ordinary Tote Bag consiste na 
criação de um projeto ficcional entre a Bershka, 
artistas, ilustradores e designers gráficos. Teve 
como intuito fazer as pessoas acreditarem na 
sua capacidade criativa pessoal em fazer coisas 
genuinamente belas (Gingko, 2014). 

Cliente: Bershka (ficcional)
Design: Liow Heng Chun

fig.18 Not Quite An Ordinary Tote Bag III
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fig.19 merindades I

fig.20 merindades II
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MERINDADES

Merindades é uma identidade visual para uma 
loja especializada em produtos handcrafted. O 

conceito da marca é baseado em valores como 
qualidade, autenticidade e honestidade (Gingko, 

2014). 

Cliente: Merindades
Agência de design: Comuniza

fig.21 merindades III

fig.22 merindades IV



68

marta sofia ribeiro freitas 

FILIREA GI WINE

Design de packaging limitado à produção de 
vinho feito em casa. As ilustrações descrevem o 

ato de produzir vinho (Gingko, 2014). 

Cliente: Zafeiriadis
Design: Zafeiriadis Christos
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FILIREA GI WINE
fig.23 filirea gi wine I
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AVALANCHE PRINT

Avalabche Print é uma plataforma online que 
oferece a oportunidade do cliente escolher o que 
quer imprimir em sacos ou mesmo em cadernos, 

num limite de 7 modelos e 5 cores (Gingko, 
2014). 

Cliente: Avalanche Print
Agência de design: Say What Studio
Fotografia: Pierre-Luc Baron-Moreau

fig.24 avalanche print I
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AVALANCHE PRINT

fig.24 avalanche print I fig.25 avalanche print II

fig.26 avalanche print III
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LOWBRAU BEIRHALLE

A agência de design que projetou a Lowbrau 
Beirhalle esteve envolvida tanto em todos os 
aspetos da marca, como no interior do próprio 
espaço (Gingko, 2014).

Cliente: Lowbrau Beirhalle
Agência de design: Band
Fotografia: Chantel Elder 

fig.27 lowbrau beirhalle I
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fig.28 lowbrau beirhalle II
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fig.29 lowbrau beirhalle III

fig.30 the national bar & dining rooms I

fig.31 the national bar & dining rooms II
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THE NATIONAL BAR & DINING ROOMS

O design deste restaurante tem o objetivo de ser  
familiar e sofisticado, embora com alguns toques  
referentes à cidade de Nova Iorque, com o intuito 

de valorizar a cidade (Gingko, 2014). 

Cliente: Denihan Hospitality Group
Agência de design: Love and War

Design: Minh Anh Vo, Victor Schuft, Steve Fine

fig.32 the national bar & dining rooms III
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fig.33 montero I fig.34 montero II

fig.35 montero III fig.36 montero IV

fig.37 montero V
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Montero é um restaurante cuja projeção gráfica 
foi baseada no período colonial tendo em consi-

deração o património nacional (Gingko, 2014). 

Cliente: El Montero
Agência de design: Anagrama

fig.38 montero VI

MONTERO
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O projeto da Tinta Barroca foi desenvolvido experimental-
mente. O processo ilustrativo foi surgindo naturalmente pela 
tentativa e erro. Encontrar um logo que se adequasse à mar-
ca, foi a maior dificuldade. Este procedimento constituiu a pri-
meira fase projetual.

1)



Experiências iniciais do logo - o 
primeiro instinto para a elaboração 
do logotipo foi, precisamente, uma 
associação visual direta ao barro-
quismo. O elemento mais peculiar 
do estilo é o excesso à recorrência 
do anjo, por isso, a alternativa co-
meçou por desenhar-se um par de 
asas bem pormenorizado (fig. 42), 
que resultasse numa forma harmo-
niosa. O problema desta escolha 
foi, precisamente, o excesso.

Depois de perceber que um 
logotipo demasiado “ruidoso” não 
funcionaria na dimensão visual da 
marca, foi necessário partir para 
uma simplificação do mesmo.
O processo resultou em tentativas 
de tipografias e elementos de 
penas soltas (fig, 39-41).    

  

fig.39

fig.40

fig.41

fig.42

fig.43

fig.44

Não largando o objetivo inicial, 
recorreu-se a algo que pudesse 
resultar mais simples, mas ainda 
assim não largando totalmente o 
pormenor (fig. 43 - 44) que, mais 
uma vez, resultou numa tentativa 
falhada. O tipo de linguagem das 
cornucópias inseridas num contor-
no de asas não se enquadrava na 
comunicação da marca. 



As marcas de vinho que os copos 
deixam nos toalhetes num jantar 

bem animado são impressões 
visuais imediatas a todo o bom 

apreciador de vinho. Na fig. 45 foi 
realizada a tentativa de formar im-
pressões ilustrativas interessantes 
que pudessem resultar num modo 
ilustrativo. Apesar do resultado fi-

nal ter sido positivo/médio, apenas 
foi possível recorrer a pequenos 

elementos (como pequenas 
pingas de vinho manchadas no 

papel) aplicados, posteriormente, 
a ilustrações de outro estilo (fig. 
46-47). Esta linguagem, isolada, 

não se enquadra na comunicação 
visual da Tinta Barroca.    

  fig
.4

5
fig

.4
6

A expressão ilustrativa dos 
primeiros desenhos adequou-se 
na perfeição à filosofia da marca. 
A representação de Baco, pintado 
a pastéis de óleo (fig.46), e de 
uma figura feminina, a técnica 
mista (caneta e aguarelas), que 
simbolizasse o conceito mitológico 
(fig. 47) pré-definido da marca 
foi o primeiro passo para futuras 
composições e inspirações ilustra-
tivas excessivas, mas, ao mesmo 
tempo, contemporâneas.     



fig.47



fig.48

fig.49

fig.50

fig.51

fig
.5

2



Uma das ideias principais do 
projeto foi sempre a possibilidade 
de dar mais ênfase às arts & crafts 
e, assim, valorizar a marca pela 
autenticidade dos seus objetos. 
Tanto o carimbo da representa-
ção de uvas (fig. 49), como o de 
Baco (fig. 57), foram desafios que 
acabaram por não resultar. Dado o 
excesso de pormenor foi necessá-
rio recorrer a um carimbo pequeno 
encomendado por profissionais 
para a estampagem de pequenos 
elementos, como sacos de compo-
tas e de garrafas de vinho, 

bem como de papéis de embrulho 
(estes, estampados manualmen-
te) (fig. 50, 52). O carimbo em 
linóleo representativo do deus 
Baco resultou demasiado abstrato 
(fig. 53, 55-56) e manchado na 
hora de estampar, por isso não foi 
possível realizar nem encomendar, 
por motivos de financiamento. A 
estampagem através do método 
de serigrafia mostrou-se uma boa 
opção.

fig.53

fig
.5

4

fig.55

fig.56

fig.57



Apesar de tudo, a tentativa para o 
carimbo em linóleo, com o logo da 
Tinta Barroca (fig. 59-60) funcio-
nou bem pelas suas linhas simples 
e retas. Foi este o protótipo usado 
para resolver a decoração de um 
dos sacos de pano dos cabazes.

fig.58
fig.59

fig.60
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A segunda fase projetual consistiu na experimentação. O ob-
jetivo passou por avaliar se, efetivamente, a comunicação 
gráfica desenvolvida para a marca se enquadrava no próprio 
espaço onde se realiza a maioria dos jantares e eventos da 
Tinta Barroca. Desta forma também foi possível perceber a 
reação das pessoas à imagem gráfica da marca. 
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As fotografias que se seguem 
nesta segunda fase resultaram da 

colaboração com os elementos 
que constituem a Tinta Barroca.
O feedback foi positivo por parte 
de todos os elementos, incluindo 

pessoas exteriores à marca.
As cores e o grafismo resultantes 

do projeto enquadraram-se no am-
biente acolhedor da casa familiar 

da Tinta Barroca. Não obstante, foi 
possível notar pequenos erros em 

certos objetos, corrigidos numa 
terceira fase. Na imagem à direita 

(fig. 61), é possível perceber a 
dimensão do modelo maior para 

compotas ou geleias, embrulhado 
e selado.

fig
.6

1
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fig.62

fig
.6

3

fig.64

fig.65

As fotografias aqui apresentadas 
demonstram alguns dos passos 
que foram necessários para a so-
lução de embrulho das compotas, 
entre corte de papéis, respetivo 
método de embrulho (fig. 62-64) 
e possíveis soluções para o sela-
mento do mesmo (fig. 65).
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fig.66
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fig.67
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Houve, aqui, uma simulação de 
elementos que estão sempre pre-

sentes na decoração dos jantares/
eventos, para compreender se os 
objetos da marca se conjugavam, 
também eles, enquanto elemento 
decorativo. Juntou-se o barro de 

bisalhães - peça bem característi-
ca portuguesa. Os livros da casa 
e as velas também se tratam de 

peças indispensáveis. Os próprios 
embrulhos, em concordância com 
as peças referidas, resultam como 
um todo. Foi possível também per-
ceber como o embrulho da garrafa 

se poderia comportar consoante 
dimensões variadas da mesma.

fig.68 fig.69

fig.70
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A mesa foi preparada para o estu-
do, incluindo o folheto de notas

 de provas de vinho. 

fig
.7

1
fig

.7
2
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Foi possível verificar alguns erros, 
como por exemplo a dimensão 
ligeiramente mais pequena das 
bases para o modelo dos copos, 
bem como o autocolante de sela-
mento do envelope de talheres, 
que acabou por não resultar por 
completo, pela sua dimensão.

fig.73

fig.74

fig.75
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Os quadros informativos também 
foram testados no respetivo am-
biente. Estes têm como objetivo 
dar a conhecer aos clientes que 
participam nos eventos um pouco 
da filosofia da Tinta Barroca - 
compartilhar cultura, opiniões e 
história. 

Dada esta liberdade, as pessoas 
que se juntarem a esta família 
terão a capacidade de apreciar 
e ler os quadros, que contam um 
pouco da história de cada lugar da 
casa por onde passam.

Sendo o local dos jantares uma 
casa própria familiar, é dado aos 
clientes a possibilidades de conhe-
cer alguns dos compartilmentos 
da casa mais interessantes: como 
o jardim, os tetos trabalhados, as 
portas de madeira trabalhada, a 
cozinha peculiar. 

fig.76
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fig.77
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Experiência do projeto com prato. 

fig.78
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fig.79
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fig.80
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Quanto aos sacos que envolvem  
as garrafas de vinho, como as 

compotas, foi possível compreen-
der que o facto dos atilhos esta-

rem dispostos como nas imagens 
não facilita a sua entrada e saída, 

o que acabou por ser corrigido 
numa fase seguinte.

O tipo de ilustração aplicado na 
estampa de ambos os sacos 
foi feito com o carimbo manual, 
levando a que cada saco 
seja diferente um do outro, tal 
como os papéis de embrulho.

fig.81 fig.82

fig.83
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fig.84 fig.85
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Saco transparente para cabazes.
Existe a tentativa de que o cliente 
faça o próprio cabaz, consoante o 
seu gosto.
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fig.86

fig.87 fig.88
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Nas imagens ao lado, foram estu-
dados os possíveis conjuntos que 
se podem fazer no cabaz, visto 
haverem dois contrastes de cor 
diferentes no que diz respeito aos 
sacos, compotas e envelopes que 
envolvem o livro de receitas.

fig.89
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A solução final do projeto insere-se na terceira e útima fase. 
O design gráfico da Tinta Barroca é, portanto, definido por um 
conjunto de elementos, sendo estes: um logotipo, três símbo-
los, cartões de visita, folheto de notas para provas de vinho, 
individuais, bases para copos, envelope para talheres, auto-
colantes e anjos para selar embrulhos, papéis de embrulho, 
etiquetas, um  pequeno jornal, quadros informativos culturais 
e cabazes. No que diz respeito aos cabazes, estes podem ser 
personalizados conforme o gosto do cliente. Eles são cons-
tituídos por um elemento obrigatório, que é o saco, e podem 
ser montados adicionando mais elementos, como: garrafa de 
vinho e respetivo saco; compota/geleia e respetivo saco e en-
velope com livro de receitas mensal.    

3)

O logotipo da Tinta Barroca tem 
duas versões. A segunda versão 
funciona, mais especificamente, 

para aplicações em tamanhos 
mais pequenos, como é o caso 
dos cartões de visita, etiquetas

 e notas de prova.

A rigidez e neutralidade das linhas 
e textura do logo contrastam com 
as ilustrações da marca. De outra 
forma, haveria um desequilíbrio na 
imagem gráfica, o que não permi-
tiria distinguir o que seria logo ou 
ilustração. Havendo o constraste 
entre um e outro, a marca ganha 
equilíbrio.
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fig.90

fig.91
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Dos três símbolos constituintes da 
marca, este primeiro resulta como 

uma alternativa de substituição 
das iniciais “TB”, de Tinta Barroca.

Deste modo, existe uma 
variedade saudável da marca. 

Substituindo o logo pelo aparente 
cacho de uvas, a marca ganha 

dimensão ilustrativa, não mudan-
do, de qualquer das forma, a 

dimensão visual da marca.

fig.92
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Acima, está representada a 
demonstração de como a marca 

se comporta em tons de cinza. 
Exemplificado abaixo está a paleta 

de cores mais usada pela Tinta 
Barroca, podendo sempre variar, 
para além da variedade de cores 

grayscale, para outra cor dentro da 
gama dos verdes, roxos, azuis e 

rosas. As cores utilizadas na mar-
ca variam, havendo uma ou outra 
exceção, entre essas tonalidades, 
com foco maior na tonalidade dos 

verdes.
 

O verde é uma cor ligada ao pen-
samento abstrato e criativo, às co-
nexões emocionais e julgamentos 
sociais. É, portanto, uma cor que 
remete à natureza, transmitindo 
harmonia e equilíbrio, o que são 

alguns dos principais sentimentos 
que a Tinta Barroca quer trans-

mitir. Os tons roxos são também 
bastante utilizados ao longo da 

marca, o que estimula a imagina-
ção e qualidades artísticas 6.    

fig.93

fig.94
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fig.95
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Nesta imagem, podemos ver re-
presentado o segundo símbolo da 
marca, inspirado nas descrições 
físicas do deus Baco. A dimensão 
e pormenor deste permite utilizá-lo 
em estampagens de sacos, ou 
mesmo como destaque ilustrativo 
em padrões de capas ou outros 
suportes, como é o caso da capa 
do livro de receitas. O símbolo em 
causa funciona isolado do logo, 
não deixando de ser identificado 
pela marca. 

fig.96
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fig.97
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Este segundo cacho de uvas 
representa o terceiro símbolo da 
marca. Tal como o anteriormente 
descrito, também este funciona 
isolado do logo. Tem como princi-
pal função ser usado em padrões 
carregados, como é o caso do 
padrão dos papéis de embrulho ou 
do saco que compreende a garrafa 
de vinho. Por outro lado, também 
funciona num modo ilustrativo 
simples ou ímpar, não deixando de 
identificar a marca Tinta Barroca.

fig.98
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Exemplificação dos três símbolos 
numa só ilustração.

fig.99
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Composição ilustrativa realizada 
para apresentar a receita corres-
pondente à “Pêra Bêbeda”.

Estas duas composições foram 
realizadas, primeiramente, a cane-

ta sobre papel. Todos os elemen-
tos foram desenhados individual-

mente, e posteriormente montados 
digitalmente. São ilustrações que 
remetem ao excesso de comida e 

prazeres da vida boémia.

fig.100
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Composição ilustrativa realizada 
para apresentar a receita corres-
pondente à “Sopa de Urtigas”.

fig.101
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Nestas duas imagens podemos 
ver a evolução dos primeiros dese-

nhos do processo de desenvolvi-
mento (fig. 46-47), já modificados 

em composições gráficas ela-
boradas por outros desenhos 

soltos, como é o caso dos 
anjos e cachos de uva.

fig.102
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fig.103
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As etiquetas, corda e mola servem 
para prender ou embrulhar alguns 
produtos da marca, como é o caso 
das garrafas, envelopes, ou até 
mesmo para identificar os sacos 
dos cabazes.

fig.104
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O livro de receitas tem como obje-
tivo ser comprado separadamente 

ou juntando ao cabaz, mensal-
mente, nos eventos. Cada livro 
inclui a descrição de um vinho, 

uma entrada e uma sobremesa.

fig.105

fig.106
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fig.107

fig.108
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fig.109
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fig.110

fig.111
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fig.112

fig.113
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fig.114



125

tinta barroca - identidade e comunicação para uma marca de promoção de eventos hoteleiros

fig.115

fig.116

fig.117
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fig.118
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fig.119
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fig.120
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fig.121
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O mini jornal da Tinta Barroca é 
oferecido nos jantares, de modo 
a darem-se a conhecer ao público 
alvo. É uma forma de criar proxi-
midade com os seus clientes que, 
de certa forma, são mais do que 
isso, são também amigos e uma 
grande família.

fig
.1

22
fig

.1
23

fig
.1

25
fig

.1
26
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fig
.1
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fig
.1
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fig
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fig.130
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fig.131
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fig.132
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fig.133
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fig.134
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O panfleto de notas de prova de 
vinho serve para os convidados 
classificarem a degustação, 
avaliando os vários pontos de 
classificação de vinhos: a visão, o 
olfato e o paladar. 

fig.135 fig.136

fig.137

fig.138
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fig.139

fig.140
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fig.141
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Os envelopes que guardam o livro 
de receitas têm um certo grau de 
transparência. Desta forma, criam-
-se mais tons de cores, dependen-
do de quantos livros e dos tons 
que comportam: se for adicionado 
o mini jornal ou as notas de prova, 
por exemplo, a cor do envelope 
vai refletir outras cores e criar 
sobreposições de sombras. Este 
ponto fortalece a riqueza gráfica 
que suporta a marca.

fig.142

fig
.1

43
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fig.144
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Os cartões de visita da Tinta Bar-
roca contrastam entre o verde e o 
roxo, apresentando duas versões 
frontais. O verso destes varia em 

todos os cartões, o que proporcina 
experiência e singularidade. Cada 

pessoa adquire um cartão único.

fig.145

fig.146
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Tal como nos cartões de visita, 
também o verso das bases dos 
copos varia o padrão ilustrativo. 
Sendo a frente e o verso dos mes-
mos diferente, existe a possibilida-
de de cada pessoa utilizar o lado 
que preferir, dando ao seu espaço 
na mesa parte da sua personalida-
de, refletida pelo gosto próprio. 

O envelope destinado aos talheres 
comporta nele próprio (para além 
dos talheres e guardanapo) as no-
tas de prova. A fita que envolve o 
envelope é selada com um motivo 
ilustrado.

fig.147

fig.148
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Os próprios individuais proporcio-
nam a possibilidade de montar o 
espaço pessoal de refeição, per-
mitindo optar pela frente ou verso, 
tal como acontece com o suporte 
para copos. A capacidade de 
oportunidade de escolha do cliente 
aproxima-o da marca, estabele-
cendo uma relação afetiva.  

fig.149

fig.150
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fig.151
fig.152
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Individuais - funcionam em frente e verso.

fig.153

fig.154
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Quadros informativos finais a serem aplicados 
no espaço da Tinta Barroca - as pessoas que 
fizerem parte dos jantares têm a possibilidade 

de fazer uma visita à casa e ir lendo o que cada 
quadro diz sobre cada espaço. Aqui foram rep-
resentados os temas “Estar à Mesa”, “Viver Vs 

Vida Viver Morto” e “Homens do Douro, Meninos 
do Vinho”. 
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Os frascos de compota ou geleia 
são fechados, envolvendo um 
papel craft apertado por uma 
corda. As cordas variam entre 
verde e rosa, identificando os dois 
tamanhos do modelo. 

As etiquetas que envolvem o fras-
co e identificam o tipo de compota 
ou geleia são da cor oposta à da 
corda, assim existe um equilí-
brio entre o objeto e os suportes 
impressos.

fig.155
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fig.156
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Base ilustrativa para aplicação de 
autocolantes nos frascos.

fig.157
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fig.158
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O papel de embrulho que envolve 
os frascos serve para os manter 
protegidos na altura em que são 
transportados pelo cliente, quando 
comprados. O selamento do papel 
é feito na base com um papel 
autocolante que identifique o logo 
da marca e, no topo, com um anjo 
barroco. Este último, para além 
de motivo decorativo, serve um 
propósito prático. 

fig.160
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Os sacos para as compotas ser-
vem para os proteger na altura em 
que são adicionadas aos cabazes. 
Estes são estampados com os 
mesmos motivos gráficos que os 
papéis de embrulho.

fig.161
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fig.162
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Depois de aberto o frasco, o clien-
te pode guardar o anjo que sela 

o embrulho como recordação, ou 
então tem a possibilidade de colar 
o anjo sobre a tampa do frasco, o 

que faz com que este ganhe outra 
dimensão. A dupla função dos 

anjos fortalece a marca.   

fig
.1
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fig.165

fig.166
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Os sacos que servem para 
guardar as garrafas de vinho no 
momento de adição ao cabaz, 
são, também eles, decorados com 
o mesmo carimbo dos papéis de 
embrulho. O nome “Tinta Barroca” 
é estampado através de meios 
digitais, enquanto que o carimbo 
corresponde a um processo ma-
nual e personalizado. 

fig.168
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O selamento do papel de em-
brulho é feito, na base, por um 
autocolante identificativo do logo 
da marca (pela versão do logo 
“TB” ou pelo primeiro simbolo apli-
cado ao logo) tal como nos frascos 
de compotas. A parte superior é 
envolvida por uma corda, uma 
etiqueta e um anjo. 
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fig.170
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Existem duas versões de sacos 
de pano, um com o logo e outro 

com o segundo símbolo da marca. 
Estes sacos têm a particularidade 
de serem fechados pela utilização 

das cordas, mantendo o vinho e 
compotas que constituem o cabaz 

mais protegidos.

fig.171 fig.172

fig.173
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fig.174
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Para além dos sacos de pano, 
existe também uma versão de 
plástico transparente.
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fig.175
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A versão do saco transparente da 
Tinta Barroca é cozida pelo pro-

cesso de costura. São atribuídas 
à cozedura fitas características 

da dimensão visual da marca que 
estabelecem equilíbrio entre os 

objetos.  

fig.176
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Pela quantidade de produtos esco-
lhidos pelo cliente e pela escolha 
dos próprios produtos em si, o 
saco ganha cores, formas e sobre-
posições ilustrativas de diferentes 
dimensões. Esta capacidade de 
escolha faz com que cada cliente 
adquira um resultado diferente 
na sua compra, responsabilizado 
pelas suas próprias opções.  

A transparência do saco permite 
a visualização dos elementos do 
seu interior. Esta capacidade de 
visualização adiciona ao saco 
personalidade demonstrativa da 
marca. 

fig.177
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fig.178
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Neste par de páginas estão duas 
possibilidades diferentes de 
conjuntos de produtos para os 
cabazes. 

fig.179
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fig.180
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Nas imagens ao lado, encontram-
se exemplos pormenorizados de 
conjuntos. Nessas mesmas ima-

gens, estão presentes outros tipos 
de fitas que podem ser utilizadas 
no âmbito visual da marca, visto 
muitas das peças (como cordas, 

fitas e papéis) serem únicas. 
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fig.181
fig.182
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fig.183
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Numa abordagem que unifica cultura e design e, consideran-
do a imensidão de significados que os objetos transmitem às 
pessoas, numa sociedade, é importante haver uma conscien-
cialização desta relação. O contexto é essencial para respon-
der às necessidades dos indivíduos que, de certa forma, os 
caracterizem culturalmente. 

Apesar de existirem pontos negativos na homogenização da 
comunicação visual, a sermos bombardeados diariamente 
com as mesmas imagens e as mesmas informações, tam-
bém há pontos positivos, tal como a emergência de marcas 
como a Tinta Barroca, que reservam ao público o espaço para 
imaginarem, desconstruírem e reinterpretarem significados. 
É importante manter uma ligação emocional com a marca. 
Em último recurso, é a derradeira instância para desejarmos 
transcender e tomar significado a esta dinâmica da vida.

O projeto desenvolvido dá à marca a expressividade e o forta-
lecimento que adotaram, transmitindo o conceito e o contexto 
da mesma, como quem conta um conto. O estudo em causa 
traz uma perspetiva pessoal do trabalho de um designer grá-
fico, que lida intuitivamente com a ilustração nas suas proje-
ções para a elaboração de uma marca. Pretende ser, tam-
bém, uma análise reflexiva por parte do leitor, para que este 
assuma uma perspetiva crítica perante o mundo do design.

A maior limitação relativa ao desenvolvimento do trabalho 
prático incidiu sobre a falta de recursos materiais no mercado 
que permitissem produzir uma marca particular. O acesso a 
alguns tipos de produção de impressão apenas é disponibili-
zado em ambientes industriais e para tiragens de número ele-
vado, o que não facilita o trabalho do designer gráfico, visto 
a qualidade de impressão ser um dos pontos essenciais para 
um bom acabamento dos produtos da marca. Este é um dos 
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problemas de marcas particulares como a Tinta Barroca, que 
não necessitam de uma produção a escala industrial. Aliás, 
isso não faria qualquer sentido, na medida em que seria um 
desperdício de recursos e um problema orçamental.

No entanto, a maior parte do projeto recorre ao trabalho ma-
nual, o que transmite ao público a dedicação do designer, 
valorizando cada peça pela sua autenticidade.
O próximo passo será, portanto, dar vida à Tinta Barroca no 
mundo real. 
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