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palavras-chave

resumo O Creative Science Park (CSP) é um parque tecnológico que acolhe 

diversas áreas de intervenção situada na Região de Aveiro. A sua 

identidade, sendo essencialmente fruto do processo de concurso para 

a marca (símbolo e logótipo), apresenta vários problemas e lacunas 

na sua aplicação. Nesta dissertação defende-se a Identidade Visual 

Flexível como estratégia a adotar pois resolve muitos dos problemas 

relativos à identidade e comunicação do Creative Science Park e 

permite acrescentar um carácter inovador e distinto. Através de análise 

de diversas fontes foi possível compreender o contexto e a história 

deste tipo de estratégia como também as várias técnicas, vantagens e 

desvantagens associadas à sua utilização. A dissertação termina com a 

implementação deste conceito e expansão  da marca Creative Science 

Park, tornando-a uma marca mais dinâmica, inovadora e aspirando 

assim, a uma maior notoriedade.

Creative Science Park, Identidade Dinâmica, Identidades Visuais 

Flexíveis, Marca, Design Estratégico
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keywords

abstract The Creative Science Park (CSP) is a technological park that hosts 

several research areas located in the Region of Aveiro. Its identity, as 

the result of the competition process for the logo, presented several 

problems and gaps in its implementation. In this dissertation, we 

defend Flexible Visual Identities as the strategy to adopt because it 

solves much of the problems related to the identity and communication 

of Creative Science Park and allows to add an innovative and distinct 

character. Through analysis of several sources, it was possible to 

understand the context and history of this type of strategy as well as 

the various techniques, advantages and disadvantages associated with 

its use. The dissertation ends with the implementation of this concept 

and expansion of the Creative Science Park brand, making it a more 

dynamic and innovative brand, aspiring to greater visibility.

Creative Science Park, Dynamic Identities, Flexible Visual Identities, 

Brand, Strategic Design
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Introdução 
Cada vez mais, as marcas têm de ter a capacidade de se adaptar aos diferentes 
cenários, aos diferentes públicos e aos diferentes meios tecnológicos. Aliado 
a estas características de mercado, onde somos “bombardeados” com 
demasiada informação, o papel da marca como elemento inovador e 
diferenciador está cada vez mais difícil, levando assim os designers a 
procurarem novas estratégias de forma a responder a esses desafios.

O Creative Science Park (CSP) é um parque tecnológico que engloba as 
mais diversas áreas, desde o design até à ciência. A  sua identidade não 
foi pensada para se adaptar nem comunicar essas diferentes áreas de 
forma eficaz. Dessa forma, não respondia aos desafios colocados nos dias 
de hoje e não possuía uma identidade inovadora e diferenciadora. 
Como forma de responder a esses problemas do CSP, foi necessário 
compreender qual a resposta do design para estes novos desafios da 
contemporaneidade, tendo a solução final recaído na opção de adotar 
uma Identidade Visual Flexível (IVF).
 
As Identidades Visuais Flexíveis surgem de forma a satisfazer a “fome” 
do público, na constante busca pela novidade. Ao contrário das marcas 
modernistas, que se mantinham inalteradas durante a sua “vida” 
apesar dos diferentes cenários e públicos com quem comunicavam, as 
Identidades Visuais Flexíveis são caracterizadas pelo o seu caráter flexível e 
capacidade de se adaptar a qualquer público e cenário. Uma vez que esta 
é uma abordagem relativamente recente, é essencial entender o contexto 
social e tecnológico que contribuiu para o seu aparecimento, entender as 
suas origens, analisar as diferentes abordagens utilizadas por diferentes 
designers, as suas vantagens,  limitações e compreender através de casos 
reais, a maneira como as Identidades Visuais Flexíveis (IVF) são utilizadas. 
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É visível, ao longo do estudo, o abandono das identidades de carácter 
estático e modernistas, para se tornarem algo mais fluído e flexível, com 
mais personalidade e acima de tudo mais “humanas”. Só após esta análise 
teórica foi possível perceber de que forma estas poderiam contribuir para 
solucionar os problemas inerentes à identidade do CSP.
 
Como último ponto, mais direcionado para a vertente prática e focado 
no Creative Science Park, foi analisada a imagem existente de forma a 
entender as suas lacunas e de que forma as poderíamos solucionar. Esta 
abordagem inicia-se com a resolução dos problemas relacionados com o 
desenho da marca principal, em segundo pela construção das submarcas 
e finalmente a introdução das marcas às Identidades Visuais Flexíveis no 
CSP. Nesta fase foram efetuadas diversas abordagens, tendo em conta 
as limitações impostas pela direção do CSP, de manter visível o triângulo 
característico da sua marca. Após diversas tentativas, o resultado final 
culmina numa identidade visualmente apelativa de enorme flexibilidade, que 
combina o triângulo e a fotografia, que oferece uma grande possibilidade  
para a sua manipulação e criação de elementos diferenciadores que 
promovem o “efeito surpresa”. 
 
Ao conjugar este sistema, a marca Creative Science Park ganhou um 
cariz inovador e diferenciador. Tornando-se pioneira no seu ramo em 
Portugal, na utilização das IVF. Para concluir, o presente trabalho não só 
se compromete a resolver os problemas relativos ao CSP como também 
pretende demonstrar que as IVF são uma abordagem válida na estratégia 
de comunicação das instituições.
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Problema e a sua relevância 
O Creative Science é um parque que concentra diferentes áreas, como 
o design, a ciência, a incubação de empresas, tendo como domínios de 
intervenção os oceanos, a energia, os materiais, a agroindústria e as TICE,  
procurando, portanto, associar-se aos valores de inovação e de ambição.
 
A marca existente, além de apresentar lacunas na sua construção e 
comunicação, possuía uma baixa notoriedade, não conseguindo fazer jus 
a esses valores de inovação e ambição. Sendo uma identidade modernista, 
caracterizada pela sua rigidez e inflexibilidade, não tinha capacidade de 
comunicar os seus diferentes domínios e áreas nem de se diferenciar dos 
seus concorrentes.
 
Numa fase primordial, este projeto passava apenas pelo desenho das 
respectivas submarcas do parque, a Design Factory, Enterprise Incubator e 
Laboratories Innovation mas, ao analisarmos a marca e a sua comunicação, 
ficou explícita a necessidade do redesenho parcial da marca existente, 
passando pela correção de alguns elementos e pela construção de um 
modelo comunicacional.
 
De forma a respeitar as limitações impostas e transportar a marca para 
a contemporaneidade, foi necessário estudar e avaliar as estratégias 
emergentes do design e é neste estudo que surgem as Identidades 
Visuais Flexíveis. Tendo como base a análise de diversos casos de 
estudos, podemos concluir que esta abordagem permitiria resolver 
os problemas associados à marca existente, tais como a falta de 
notoriedade, a inflexibilidade e a incapacidade de uma comunicação 
eficaz. Também se pretendeu demonstrar que as IVF são uma abordagem 
válida na estratégia de comunicação das instituições relacionadas com a 
tecnologia e a inovação. 

fig. 1 -  Marca existente do CSP

Cargo Collective (2011)

fig. 2 -  Submarca existentes do CSP

Cargo Collective (2011)
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Objetivos gerais  
Os objetivos gerais do trabalho vão ao encontro das necessidades 
identificadas em conjunto com o Creative Science Park e que passam 
por tornar a marca mais dinâmica, que transmita valores de inovação e 
ambição, procurando assim ganhar uma maior notoriedade.
 
O redesenho proposto, partindo da análise do estado da arte das 
Identidades Visuais e tendo por base o desenvolvimento de uma estratégica 
autónoma, deverá ajudar a marca a tornar-se mais internacional, com uma 
identidade apelativa que transmita confiança e ambição.

Objetivos específicos
Como objetivos específicos desta dissertação assume-se a intenção de 
criar uma nova proposta de classificação e avaliação das Identidades 
Visuais Flexíveis, tendo por base a análise de várias propostas de 
diferentes autores, procurando criar uma nova proposta mais completa, 
mais concreta e mais eficiente.

Da mesma forma, o trabalho procura responder ao solicitado pela 
administração do Creative Science Park gerando uma estratégia de 
comunicação pronta a implementar, desde as definições das diretrizes 
gerais do plano até à disponibilização das soluções de comunicação para 
o materializar.
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Estrutura da dissertação  
A presente dissertação está dividida em três partes distintas. A primeira, 
de cariz mais teórico sobre as Identidades Visuais Flexíveis, na qual 
se pretende dar a conhecer os contextos que contribuem para o seu 
aparecimento, as diferentes tipologias, características e os vários tipos de 
abordagens.
 
A segunda parte, é destinada ao Creative Science Park, onde é analisada 
a identidade existente e a respectiva proposta para a nova identidade e 
comunicação. Também é neste ponto que é utilizado todo o conhecimento 
adquirido na primeira, de forma a solucionar os problemas encontrados na 
anterior identidade visual.
 
Na terceira e última parte é analisado todo o trabalho, e são resumidas as 
conclusões.
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Considerações Metodológicas 
A metodologia adotada divide-se em três pontos distintos que coincidem 
com a divisão da estruturação da dissertação. Na primeira, de cariz 
mais teórico, desenvolveu-se uma investigação qualitativa exploratória, 
procurando efetuar o levantamento do estado da arte do tema das 
Identidades Visuais Flexíveis, recorrendo a diversas referências bibliográficas 
e a estudos de caso considerados relevantes. No primeiro ponto, é 
analisado o contexto social, através da análise de Zygmunt Bauman (2007) 
e de Claudine Haroche (2015), que analisam a sociedade contemporânea 
de forma “fria”, caracterizando-a como “líquida”, faminta pela novidade sem 
nunca atingir a verdadeira experiência, e a contextualização tecnológica,  
baseada nos textos de Lev Manovich (2001) e de Andy Clark (2006), em 
que as análises destes autores referem essencialmente as vantagens e 
facilidade da evolução dos meios tecnológicos que contribuíram, e muito, 
para o aparecimento da marcas flexíveis.
 
O segundo ponto introduz dois dos principais benefícios das IVF, a 
experiência e o efeito surpresa. O Tema da experiência foi analisado a 
partir do conceito Kantiano (1781) e de John Dewey (1929), evoluindo 
desde a estabilização do conceito, até à experiência no design, segundo 
as análises de Richard Grefé (2011) e de Brigitte Mozota (2011).
 
Quanto ao tema das Identidades Visuais Flexíveis em si, e devido a ser 
um recurso relativamente recente, não existem muitos textos sobre as 
mesmas. Os trabalhos que serviram de base para a maioria dos textos 
teóricos são referentes a Elizete Kreutz (2005), que desde de 2005 se 
tem focado no seu estudo. Por outro lado, a autora Ulrike Felsing (2010) 
defende no livro “Dynamic Identities in cultural and public contexts”, os 
princípios para o início da categorização dos vários tipos de abordagens 
possíveis de utilizar nas IVF. São também apresentadas revisões das 
propostas de Felsing (2010) através de Irene van Nes (2012) no seu livro 
“Dynamic Identities” e das dissertações de Emanuel Jochum (2013) e de 
Jair Alves. Junto a estes textos foram ainda analisados vários documentos 
que contribuíram para a componente teórica das mesmas.
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Após a análise de todos estes textos, foi possível estruturar e ter uma 
noção mais clara sobre as Identidades Visuais Flexíveis, como também 
criar um novo modelo de estruturação e categorização das mesmas.

Na segunda parte, relativa à componente prática da dissertação, onde 
se aborda o redesenho e expansão da marca Creative Science Park, foi 
necessário avaliar e compreender os valores inerentes do parque, através 
da análise da identidade existente, documentos e reuniões com elementos 
representativos do CSP.
 
Com a estabilização de um conceito foi necessário corrigir as anteriores 
falhas da marca, desenhar as novas submarcas e  associar o trabalho 
teórico da dissertação à nova identidade do Creative Science Park. Na 
manipulação da imagem foi utilizado o programa Photoshop e para a 
criação de elementos em vetor foi utilizado o programa Illustrator. O último 
ponto deste capítulo está reservado às diferentes abordagens possíveis 
das IVF na renovada identidade do CSP, abordagens que vão desde os 
tradicionais cartões, até à implementação da marca em jardins.
 
O último capítulo retorna a componente teórica, tendo como objectivo 
avaliar todo o trabalho aqui apresentado.
 





Identidades
Visuais
Flexíveis
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fig.3 - Sem Titulo 

Liquid Society (2001)

Contexto Social
Vivemos numa era digital e tecnológica avançada, na qual é possível 
a criação de conteúdo a uma velocidade nunca antes vista e onde a 
apresentação de novidades tecnológicas (muitas efémeras) fazem parte 
do nosso quotidiano. A aquisição destas novidades torna-se quase 
obrigatórias, devido ao medo que o consumidor tem de ser ultrapassado ou 
de não estar na moda. Zygmunt Bauman (2007) defende que nos nossos 
dias, vivemos numa sociedade “líquida moderna” que se caracteriza 
por ser “uma sociedade em que as condições mudam num tempo 
mais curto do que o necessário para a consolidação de hábitos e 
rotinas” (p. 7). Esta “vida líquida”, assim como a sociedade em que está 
inserida, não consegue manter a forma ou permanecer o seu curso por 
muito tempo. Como afirma o sociólogo, as estratégias e ações de reação 
são ultrapassadas rapidamente, tornando-se assim obsoletas antes que o 
consumidor consiga reter qualquer tipo de aprendizagem ou experiência. 
A “vida líquida” fica assim conotada como um estado de vida precário e 
de incerteza constante, na qual obriga a sociedade a viver numa angústia 
constante pela preocupação de ser ultrapassada pelas novidades.
 
A “vida líquida” é caracterizada por ser uma vida de consumo na qual 
projeta o mundo e todos os seus fragmentos animados ou inanimados 
como objetos de consumo, objetos que perdem a sua utilidade a partir 
do momento em que são usados. Possuem uma esperança limitada de 
vida, visto que são facilmente ultrapassados pelas novidades e pela 
preocupação que o consumidor tem em estar com as mais recentes 

“modas”. Esta era de consumismo promoveu a transitoriedade 
em vez da durabilidade, colocando assim valor nas novidades ao 
invés da permanência, criando um “buraco” na experiência com o 
consumidor (Bauman, 2007).
 
Esta ideia é partilhada por Claudine Haroche (2015), que refere que 
as mentes da sociedade estão presas à tecnologia, à sua velocidade,  
à aceleração, descartando assim a reflexão devido à rapidez, ao 
efémero, ao instantâneo. Tudo isto perturba profundamente o modo 
de vida, mas que, segundo a autora, se traduz pela “deslocalização, 
na desterritorialização, na ilimitação” (p. 853), o que provoca 
sentimentos de instabilidade, devido à incerteza, à angústia, ao 
isolamento e à insegurança, mudando assim a maneira como vivemos, 
pensamos e expressamo-nos com os outros. Tudo isto é provocado 
pela omnipresença da tecnologia.

“A vida nesta 
sociedade líquida não 
pode ficar parada, 
deve modernizar-se 
(leia-se ir em frente 
despindo-se a cada 
dos seus atributos 
que ultrapassam a 
data de vencimento 
e desmantelamento 
repelindo as 
identidades que 
actualmente estão 
sendo mantidas e 
assumidas) ou parecer.” 
(Bauman, 2007, p.9)

1. Contextualização
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Como podemos comprovar, através dos artigos analisados, o consumidor 
vive numa constante agitação e ansiedade, pela incapacidade de atingir 
uma real experiência ou a felicidade e prazer que tanto procura. Jorge 
Bondía (2002) defende que hoje não temos experiências reais. A falta de 
tempo devido ao excesso de trabalho e, tal como Bauman (2007) refere, 
a velocidade abrupta dos acontecimentos e do aparecimento de novas 
coisas, reduz o espaço para a contemplação, adaptação e aprendizagem, 
substituindo-os por uma sensação fugaz, incompleta e marcada pela 
nossa ansiedade de estar constantemente atualizado e informado. Sem 
nunca aprofundar nada, impede-nos que a nossa memória retenha um 
conhecimento real de um assunto, substituindo-o por pequenas parcelas 
de assuntos, onde o excesso de informação dificulta a memorização, 
sem deixar espaço para a experiência. Esta nova era em que tudo serve 
e é utilizado para a criação de conteúdos e acrescentando ainda esta 
obsessão pela novidade, faz com que o único objetivo desta divulgação 
tenha a intenção de ser o mais rápida possível e, consequentemente, 
na maioria das vezes, resultando em informação que não é prática nem 
estratégica (Bondía, 2002; Bauman, 2007; Kreutz, 2007).
 
É possível verificar este paradigma nas redes sociais que apostam num 
mundo em que todos podem criar conteúdo, desde fotografias, vídeos e 
músicas, que por sua vez partilham com os seus seguidores, que serão  
bombardeados com conteúdos de outros utilizadores. Prendendo assim 
um utilizador ao seu ecrã a ver centenas de “posts”, reduzindo assim o 
espaço para uma experiência real ou adquirir um conhecimento real de 
um assunto. 
 
Acrescentamos a este fenómeno de proliferação de imagens o aumento 
da publicidade, seja em formato digital ou papel. Hoje, ao que parece, tudo 
serve de suporte para publicar algo. Somos confrontados constantemente 
na televisão, Internet, diários, mupis, com mensagens publicitárias; tudo isto 
serve para confundir ainda mais o consumidor, não dando a oportunidade 
a que este retenha ou memorize qualquer tipo de informação. 
 
Esta procura de novidades constante por parte do consumidor, e o 
excesso de informação que enfrentamos diariamente, criou um enorme 
desafio para os designers, que tinham como base os rigorosos cânones 
de construção de uma marca, que se caracterizam pela sua rigidez, 
inflexibilidade e consistência na construção de uma assinatura visual, que 
se mantinha praticamente inalterável ao longo da sua vida (Kreutz, 2007).
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Uma vez que estas características não correspondem e nem vão de 
encontro aos desafios da contemporaneidade, houve a necessidade 
de criar algo mais flexível e dinâmico, surgindo assim as Identidades 
Visuais Flexíveis (IVF), caracterizadas pela sua mutação, flexibilidade e 
capacidade de se adaptar a qualquer cenário ou tecnologia em que esta 
seja utilizada, criando, muitas vezes, um efeito surpresa e de interação (ex. 
Google), o qual resulta numa experiência entre a marca e o consumidor, 
conseguindo assim destacar-se das restantes marcas do mercado e, 
acima de tudo ,conseguindo criar uma ligação mais íntima e mais forte 
com o seu público. 

fig.4 - Sem Titulo 
Hannah K. Lee
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fig.5 - Sem Titulo 
Maksim Harshchankou
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Contexto tecnológico 
Manovich (2001) refere que os desenvolvimentos da tecnologia permitem 
a criação de novos medias. Afirmando que “cada estágio na história 
dos medias apresentam as suas próprias oportunidades estéticas” 
(p.4 tradução de Bitarello, Braz & Campos, 2011), o autor defende que 
a computação digital é a aceleração dos processos manuais antigos 
e que nesta, devido à sua evolução nos últimos anos, é possível fazer 
interações diretas, com elementos gerados em programas tridimensionais, 
fotografias ou pequenos elementos em vetor. Assim sendo, é normal o 
surgimento de Identidades Visuais Flexíveis devido às facilidades atuais na 
manipulação de software, pois as características dos computadores atuais 
permitem essa experienciação com as marcas flexíveis que podem vir a 
ser interativas com o público.
 
Ainda segundo Clark (2006) este desenvolvimento tecnológico permite a 
alteração do diálogo entre o indivíduo e o mundo à sua volta, tornando 
assim necessário que haja uma constante mutação, de maneira a que 
seja possível a interação e aumentar a compreensão. Já Marty Neumeier 
(2006) afirma que o consumidor deixou de ser um mero espectador, para 
passar a ser um membro ativo na comunicação da marca.
 
Outro ponto de extrema importância é a Internet. Hoje tudo está ligado 
nesta rede global, seja por computadores, smartphones ou tablets; esta 
rede obriga a que a marca seja legível, perceptível e que a marca se adapte 
às diferentes culturas.
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Breve história da origem da marca
A palavra brand (marca), segundo Tom Blackett, é originária do antigo 
nórdico Brandr que tem como significado “queimar”. Esta palavra está 
ligada à prática de marcação do gado com um ferrete em brasa (fig.6)  com 
o objetivo de assinalar o gado de maneira a identificar o seu proprietário 
e para que este não fosse roubado. Com o evoluir do comércio, os 
criadores de gado com mais prestígio, registaram uma maior procura da 
sua ”marca”. Sendo o prestigio da marca o fator de orientação das marcas 
até aos nossos dias (Blackett et al.2005; Healey 2008). 
 
O homem, desde a sua origem, teve a necessidade da diferenciação. 
O conceito da marca teve na sua origem três funções: de identificação 
social, identificação do proprietário e o de identificação de origem. O seu 
conceito e função foram sendo renovados conforme a sociedade avançou 
(Blackett, 2005; Mollerup, 2007; Alves 2015).

A técnica de marcação de gado, apesar de algumas contradições sobre 
a sua origem, é verificada na civilização egípcia por volta de 2000 a.C em 
pinturas na cidade de Tebas (fig.7), no Alto Egito. Esta marcação tinha 
como objetivo evitar o roubo do gado e condenar os criminosos que eram 
marcados com símbolos ou palavras (Gombrich, 1999; Paes, 2012).
 
Esta técnica também foi usada por outras civilizações, tais como a Grega 
e a Romana, que, recebida através do contacto com o império Persa 
(aparecido a IX a.C. e VII a.C.), usavam esta técnica com a finalidade 
de marcação do gado, marcação dos escravos com palavras de forma 
a rotular/humilhar e identificar o seu proprietário e por fim marcar os 
criminosos. Outra das utilizações da “marca”, agora num contexto de 
“produção em série” foi identificada na Região do Mediterrâneo em que 
os oleiros Gregos, Romanos e Etruscos, marcavam as suas peças com 
impressões digitais ou com símbolos (fig.8,11), tais como: peixes, estrelas 
até cruzes. Desta forma o artesão assegurava a qualidade e autenticidade 
da peça aos compradores. Sendo a partir deste ato que a marca assumiu 
uma forma visual (Jones,1987; Blackett, 2005; Larousse, 2009).
 
Após o declínio das civilizações Gregas e Romanas, o comércio foi-se 
degradando até uma escala local. Esta técnica de marcação por ferro em 
brasa volta a ser usada em 1440 pelos portugueses que a usavam para 
marcar os escravos vindos de África (Thomas, 1999).

fig.6 - Ferrete 

utensílio para marcar o gado

fig. 8 - Marca nas Garrafas, 

datadas do séc. II e III

Fabio Frustaci

fig. 7 - Marcação de gado

Tebas, Alto Egito

 (por volta de 2000 a.C.)

2. Marca
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No séc XVII e XVIII, a fabricação de porcelana fina, mobiliário e tapeçaria 
atingiu grandes quantidades em França e na Bélgica, devido ao patrocínio 
real, sentindo assim as fábricas a necessidade de utilizar a marca como 
forma de indicar a qualidade de origem (fig.9) (Blanckett, 2005).
 
Contudo, a marca só viria a ser utilizada em grande escala nos finais do 
séc XIX e início do séc XX com a revolução industrial. Com a  melhoria de 
condições de fabrico e de comunicação regista-se uma comercialização 
maciça de bens de consumo. Assim sendo, as marcas mais conhecidas, 
hoje em dia, datam desta mesma altura: Coca-Cola, Bass, Quaker, Kodak, 
American Express, Heinz (Blackett, 2005).
 
Surgiram também nesta altura as primeiras legislações sobre marcas 
registadas, permitindo assim aos proprietários protegerem as suas marcas. 
A primeira marca a ser registada no Reino Unido foi o “triângulo vermelho” 
da marca de cerveja Bass (fig.10) em 1876. Para apoiar o aparecimento de 
marcas, surgiram as primeiras agências publicitárias tais como a J.Walter 
Thompson e a NW Ayer nos finais do séc XIX. Após a segunda grande 
guerra, o uso da marca “explodiu” devido ao desmoronar do comunismo, 
aos sistemas de comunicação melhorados  e ao aparecimento da Internet. 
As marcas passaram a ser um elemento de convergência da economia 
estimuladas pela procura do consumidor (Blackett, 2005).
 

fig. 11 - Marca em tijolo de terracota
séc. I
Fabio Frustaci

fig. 10 - Marca Bass

fig. 9 - Exemplos de 

assinaturas francesas em porcelana
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Posicionamento da marca
Como referido anteriormente, a interação da marca com o público depende, 
em grande parte, do seu posicionamento. Este conceito surge pela 
primeira vez através de Al Ries e Jack Trout (1981), no livro “Positioning: 
The Battle for your Mind”, que define que este posicionamento tem como 
base o que uma marca representa para o público quando comparada com 
os seus rivais. O conceito tem vindo a ter novas abordagens, mas sempre 
associado à posição na mente e emoções do público. Este conceito de 
posicionamento na mente do consumidor torna-se importante, porque 
torna possível entender como o público vê a marca, podendo assim 
manipular a marca, de forma a ser coerente com essa visão ou moldá-la 
de forma a ir ao encontro do que a marca pretende (Thompson, 2005; 
Healey, 2008).

A marca deverá, em toda a sua comunicação e extensão, ir ao encontro 
desse posicionamento de forma a garantir que respeita a visão criada 
pelo público, pois só desta forma será vista como credível e rentável. É 
através deste “posicionamento“ que a marca conseguirá delinear a sua 
estratégia. Através de valores, comunicação e uma identidade, a marca 
encontrará nichos e categorias que a diferenciarão dos seus concorrentes. 
Consequentemente, encontrará um posicionamento que a faça líder não 
só nas mentes do consumidor como também no mercado (Thompson, 
2005; Healey, 2008).
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Marca
As marcas são “formas simbólicas” que têm como objetivo interagir com o 
consumidor de forma a criar na sua mente uma imagem  intangível, tornando-
se assim memorável. Essa interação dependerá do posicionamento da 
marca, que por sua vez será influenciado pelo seu público-alvo, pelo meio 
em que este se insere e pelas tecnologias. A marca também é um sistema 
complexo que engloba tudo o que “faz ou diz”, desde, elementos gráficos, 
atendimento ao cliente, design de espaços, postura dos seus funcionários. 
(Wheeler, 2006; Bowker, 2005; Healey, 2008; Kreutz, 2012). Representa a 
missão e a visão de uma empresa e acima de tudo, como Matthew Healey 
(2008) afirma, a marca é uma espécie de metáfora que age como contrato 
entre a empresa e o consumidor.

Para Neumeier (2006) a marca é a perceção do consumidor sobre um 
produto, serviço, experiência ou organização.

Como Patrick Barwise (2003) defende no livro “O mundo das Marcas”, a 
marca tem três possíveis definições. A marca pode ser:

1. um produto ou serviço;
2. um nome ou símbolo;
3. um sentimento ou convicção de um cliente a respeito de 

um produto.
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Identidades Visuais 
A Identidade Visual é a forma singular de diferenciar um objeto, uma marca 
dos seus concorrentes através dos seus elementos (Wheeler, 2006).
 
A Identidade Visual visa o reconhecimento imediato por parte do público. 
Deve ter em conta a perceção e associações de ideias de forma a criar 
valor na marca. É um processo rigoroso que concilia a investigação, 
estratégia e de excelência (Wheeler, 2006).
 
Uma marca poderá ter uma Identidade Visual mais fraca, diminuíndo assim 
a sua notoriedade através dos seus aspectos visuais, ou poderá ocorrer 
o oposto, ou seja, possuir elementos visuais em demasia prejudicando 
assim a sua memorização na mente do consumidor (Peón, 2003).
 
Deste ponto de vista, o que faz uma marca forte é que através do seu 
sistema bem delineado, da sua singularidade e da coerência e repetição 
de alguns elementos visuais consegue perdurar na mente do consumidor 
(Peón, 2003).

3. Identidades Visuais
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Sistema de Identidade Visual 
O sistema de Identidade Visual não só se refere a todos os símbolos/
elementos visíveis de uma organização, como também serve de ligação 
entre ela e o seu público, comunicando valores e atributos baseados num 
imaginário coletivo (Kreutz, 2005). 
 
Segundo Maria Peón (2003) só existe um sistema quando possui uma 
unidade, quando se estabelecem um conjunto de elementos singulares 
e se verifica a repetição desses mesmos elementos. O sistema de 
Identidade Visual é definido por todas as aplicações de uma marca sejam 
elas estacionário, sites, redes sociais, publicidades, entre outros.
 
Wheeler (2006) afirma que os melhores sistemas de identidade são 
memoráveis, significativos, autênticos, diferentes, sustentáveis e flexíveis... 
 
 O objetivo do Sistema de Identidade Visual é criar uma marca coesa e 
consolidar a imagem da marca. Estes elementos irão ajudar na memorização 
da marca, ajudando a criar expectativas e a fidelizar o consumidor.
 
 As funções de um sistema de Identidade Visual são, segundo 
 Maria Péon (2003): 

• Diferenciar de forma imediata;
• Transmitir conceitos tendo como finalidade a persuasão;
• Associar a noções de solidez, segurança, planificação, 

organização    
• Institucionalização da marca com fim de colocá-la num plano 

simbólico.

 E tem como objetivos: 

• Memorização da marca;
• Influenciar o posicionamento da marca no mercado;
• Identificar de forma clara, não só produtos, serviços, como 

também os seus elementos;
• Convencer o consumidor.
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Elementos do 
sistema de Identidades Visuais 
O conjunto de elementos que compõem a Identidade Visual de uma marca 
denomina-se de sistema de identidade visual, sendo que, no entanto, a 
definição desses elementos depende de autor para autor:

Per Mollerup (1999): Nome, Símbolo, Tipografia, Cor, 5º elemento 
(elemento diferenciador da marca, por exemplo: a garrafa de gin 
BullDog).
 
Elizete Kreutz (2001): Lettering, Símbolo, Tipografia, Cor, Aplicações.
 
Wally Olins (2005): Nome, Estilo Visual, Manual de Normas.
 
Maria Luísa Peón (2003): Primários - símbolo, logótipo & marca 
(conjunto do símbolo e logótipo); 
Secundários - cores, tipografia, elementos adicionais (elementos 
gráficos, mascote , símbolos e logótipos alternativos).

Alina Wheeler (2008): Símbolos, Logótipos, Cores, Tipografia, Som, 
Movimento, Aplicações.
 
Irene van Nes (2012): Logo (símbolo & logotipo), Tipografia, Cor, 
Elementos Gráficos, Imagem e Linguagem.

A proposta que será utilizada neste projeto é a de Irene van Nes (2012), 

Tipografia

Logo (símbolo & logotipo) Linguagem

Elementos GráficosImagens

Cor

fig. 12 - Diagrama de uma identidade 
visual convencional

Irene van Nes (2014)
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devido ao facto de estar pensada e criada no âmbito das Identidades 
Visuais Flexíveis, e por ter em conta todos elementos que podem “sofrer” 
alterações. Posto isto, foi necessário definir de forma mais clara o que a 
autora entende por cada elemento. Este esclarecimento das definições foi 
importante devido a ter influência no capítulo de avaliação e classificação 
de uma Marca Flexível:

 
1. Marca (Símbolo e Logótipo): é um signo, é a marca registada, 

é um dos elementos “principais” no reconhecimento de 
uma marca, que pode ser a combinação ou apresentação 
a solo de um símbolo e/ou um logótipo. 

 
Este é um elemento crucial para o reconhecimento de uma 
marca, como é o exemplo dos símbolos da Apple através 
da sua maçã e o cavalo da Ferrari, e também os logótipos  
icónicos da Coca-Cola e da IBM.

 
2. Tipografia: família tipográfica usada, no logótipo, slogan e 

na comunicação da própria marca;
 
3. Cor: as cores são um dos elementos mais identificativos 

de uma marca. Por exemplo: o vermelho da Coca-Cola, o 
verde da BP;

 
4. Imagem: ajuda a passar valores, histórias e sentimentos  

de forma mais imediata;
 
5. Linguagem: é o próprio nome da marca e também inclui 

as extensões da marca, como por exemplo o “i” nos 
produtos da Apple; iPhone, iPad e iMac. Em alguns casos 
mudam o texto por completo, incluindo o nome da marca;

 
6. Elementos Gráficos: inclui linhas, formas, pictogramas... 

são utilizados para acrescentar conceitos ou para adornar.
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Tipos de Identidades Visuais 
Ao longo da sua investigação sobre Identidades Visuais, Kreutz (2012),  
detectou que estas estão cada vez mais flexíveis, dinâmicas e interativas. 
Segundo a autora é possível diferenciar as duas linhas de construção 
de Identidades Visuais; as Identidades Visuais Convencionais e as 
Identidades Visuais Flexíveis (Leitão, Lélis & Mealha, 2014a,b).

Identidades Visuais Convencionais: 
Estas dividem-se em dois grupos, as estereotipadas e arbitrárias, 
caracterizadas pelas formas rígidas, pelo processo de construção linear 
e pela padronização. É de realçar que este tipo de identidade prevê as 
variações, horizontais/verticais e um leque cromático restrito.

Estereotipadas: 
A marca assume um símbolo padronizado, na qual na sociedade já 
possui um significado. Este tipo de Identidade Visual não se referência 
pela sua forma, pois assume símbolos já reconhecidos pelo público, tem 
como vantagem o fácil reconhecimento e como desvantagem não possuir 
exclusividade ou diferenciação (Kreutz, 2007).

Os Seguros Fidelidade (fig.13), por exemplo, utilizam um cão como 
símbolo, visto que o cão está diretamente ligado à palavra “fiel”, assim de 
forma direta e espontânea, consegue transmitir os seus valores ao público.

fig. 13 - Marca Fidelidadel

Ivity (-) 
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Arbitrárias: 
É desenhado um determinado símbolo, que não possui significado, sendo 
este criado através da comunicação da marca. Tem como vantagens 
a exclusividade do símbolo, mas tem como desvantagens o tempo e 
dinheiro que terá que investir para conseguir consolidar a sua imagem 
junto do público, mas mesmo assim todo esse investimento pode não 
ser suficiente, uma vez que corre o risco de ter interpretações distintas  
(Kreutz, 2007).

O símbolo da empresa Tesla, (fig.14) faz uma referência à inicial da 
empresa, “T” sendo também um desenho estilizado dos motores dos 
carros elétricos.

fig. 14 - Marca Tesla

RO-Studio (-)
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Tipologias das IVF
Antes de iniciar o capítulo das Identidades Visuais Flexíveis foi essencial 
realizar um levantamento, com o objectivo de apresentar e definir os 
diferentes termos empregues por designers e autores, de forma a chegar 
a uma definição final que servirá de padrão para este trabalho.

Cambiantes: Pequena mudança de sistema (Porto Editora, 2017).
 
Esta proposta é menos utilizada, sendo apenas encontrada no texto 
de Rudinei Kopp (2002a,b). Cambiante significa: trocar, transformar, 
alterar. O autor usa este termo em alternativa a mutante e flexível. 
 
 
Dinâmicas: Conjunto de forças que ocorrem para um processo, 
aceleram uma evolução (Larousse, 2009).
 
É uma das mais utilizadas principalmente em inglês, (a “marca 
dinâmica” ou de “identidades visuais dinâmicas”),  para referir-se 
a todas as marcas e Identidades Visuais que têm alterações nos 
seus elementos. Gutiérrez (2011) no seu artigo, “Marcas dinâmicas”, 
defende este termo, como um conjunto de elementos formais que se 
recombinam num espaço lógico, delimitados de maneira a produzir 
a mesma “unidade essencial”.
 
Utilizado por van Nes (2012),  Jochum (2013), Felsing (2010) e por 
Wang Shaoqiang (2014).
 
 
Flexíveis: Susceptível de se adaptar às circunstâncias (Larousse, 
2009).
 
Terminologia utilizada por Felsing (2010) como sinónimo de 
Identidades Visuais dinâmicas e para referir-se às Identidades 
Visuais não convencionais. Alves (2015) defende que este é um 
termo que deverá ser utilizado para referir todas as identidades não 
convencionais. 

4. Identidades Visuais Flexíveis
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Mutantes: Apresenta caracteres novos em relação ao conjunto dos 
seus ascendentes. (Larousse, 2009)
 
A expressão “mutante”, utilizada geralmente como “marca mutante” 
ou “identidade visual mutante”, é o termo mais utilizado em 
português. Esta terminologia é proposta por Kreutz (2005). Segundo 
a autora, este termo parte do pressuposto que mutante é “ato ou 
efeito de mudar; mudança ou alteração, física ou moral; substituição; 
facilidade em mudar de opinião; versatilidade, volubilidade; variação 
hereditária e espontânea” (Kreutz, 2007, p. 2). 
 
Apesar de diversos designers usarem este termo, o designer 
argentino Martín Gutiérrez (2011) salienta que apesar deste termo 
ser o mais correto tecnicamente, ele refere-se à diferença, sugerindo 
assim o autor que a marca em cada “estado” (variação) não seria a 
mesma.
 
Kreutz (2005) ainda subdivide esta categoria em duas subcategorias: 
as marcas mutantes poéticas - aquelas que não possuem regras 
para mutação, e as marcas mutantes programadas - aquelas que 
possuem regras de manipulação.
 
 
Mutáveis: Susceptível de mudança. (Larousse, 2009)
 
Na sua dissertação Jair Alves (2015), defende que o termo “mutáveis” 
deverá substituir “mutante”. Mutável refere a capacidade  suscetível 
de mudança, sem que a marca nunca perca a sua essência ou 
reconhecimento, enquanto que “mutante” tal como afirma Gutiérrez 
(2011) implica a mudança na sua estrutura.
 
 
 

No único texto analisado de autores portugueses, de Leitão, Lélis e Mealha 
(2014a,b), verificou-se a utilização de duas terminologias distintas: a de 
marca mutante e Identidade visual mutante  e em outro texto, do mesmo 
ano, os autores recorrem à terminologia, marcas dinâmicas e identidade 
dinâmica.
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Tipologia adotada
A tipologia utilizada para este trabalho teve em conta todas as definições 
aqui apresentadas e de que forma estas podem facilitar futuramente a 
sua categorização. Uma vez que este tipo de abordagem é relativamente 
recente, há grandes dificuldades em escolher uma tipologia universalmente 
reconhecida. Tendo isto em conta, a proposta de tipologia escolhida 
para ser utilizada neste trabalho é a proposta de Jair Alves (2015). A sua 
proposta, em nosso entender é a que consegue clarificar e oferecer a 
possibilidade de subcategorização sem existir problemas linguísticos. 
Sendo assim:
 

Identidades Visuais Flexíveis - Marcas Flexíveis:
Ulrike Felsing (2010) utiliza o termo para identificar as identidades 
Visuais não convencionais. Jair Alves (2015) defende que este 
termo deverá ser utilizado para classificar as marcas que possuem 
variações e ou flexibilidade na sua identidade mas mantêm o seu 
reconhecimento. Este termo passa a ser utilizado como referência 
ao grande grupo de identidades com estas características.
 
Subcategoria - Marcas Mutáveis: 
É uma subcategoria da IFV. Esta classifica todas as identidades 
que não têm regras ou diretrizes para a sua manipulação, tendo 
variações indeterminadas e espontâneas. A sua manipulação fica 
ao critério criativo do designer, artista ou do público. Equivalente às 
marcas mutantes poéticas de Kreutz (2005).
 
Subcategoria - Marcas Dinâmicas: 
Classifica aquelas que desde a sua conceção, foram projetadas tendo 
em conta a adaptação a diferentes cenários. Estas são limitadas 
a regras preestabelecidas que asseguram o seu reconhecimento. 
Esse reconhecimento é assegurado devido à inalteração de 
alguns elementos (cor, tipografia, símbolo...), enquanto que outros 
elementos podem ser manipulados. Equivalente às marcas mutantes 
programadas de Kreutz (2005).

A expressão “Dinâmicas” é defendida pelo autor por esta designar 
“mudança constante, uma força que estimula a mudança ou 
progresso dentro de um sistema ou processo.  

Posteriormente, as Marcas Dinâmicas são subdivididas em diferentes 
categorias, dependendo da técnica e características utilizadas para 
o seu dinamismo. 
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História das 
Identidades Visuais Flexíveis

Primeiros Registos
Os primeiros registos de tentativas de variações em marcas remontam 
ao início do séc. XX e, apesar de serem acontecimentos pontuais, eram 
realizados em cartazes e em anúncios. Um dos primeiros exemplares foi o 
metro de Londres, que no poster elaborado por Man Ray em 1932, colocava 
a marca Underground em representação tridimensional a simular um planeta 
(fig.15).Outros exemplos de mutação desta marca era a alteração da cor 
adequando-se ao cenário em que era apresentada (Meggs, 2009; Alves, 
2015).

A marca Fiat também apresentava nos seus cartazes (fig.19,20,21) 
evidências de dinamismo no seu logótipo, através de cor, perspetiva e 
tridimensionalidade fazendo, em alguns casos, parte da ilustração (Meggs, 
2009; Alves, 2015).

Em Portugal foi muito menos visível. Um dos poucos exemplos existentes 
é o da marca de Chocolates Regina com pequenas alterações a nível de 
perspetiva e cor (fig.22,23,24).

Nesta época as mutações resumiam-se à experiências com a tipografia, a 
mudança da cor e tridimensionalidade (Meggs, 2009; Alves, 2015).

fig. 15 - Keeps London Going 

Man Ray (1938)
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fig. 16 - Too much of a good thins 
John Henry Lloyd (1910) 

fig. 17 - The swiftest way to pleasure
Charles Sharland (1913)

fig. 18 - Punctuality 
Julius Klinger (1929)

fig. 19 - FIAT 1.
Giuseppe Romano (1928) 

fig. 20 - FIAT 2
Giuseppe Riccobladi (1928) 

fig. 21 - FIAT 508c
Giuseppe Riccobladi (1937) 

fig. 22, 23, 24 - Regina 
Autores e datas indefinidos 
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Revistas (até meados dos anos 40)
As revistas começaram a ter importância na Europa e nos Estados Unidos 
em meados do séc. XIX. As edições semanais estavam mais direcionadas 
para o mundo da moda e ao público mais jovem. Em cada edição, algumas 
revistas convidavam um artista. Estes artistas ficavam responsáveis pela 
fotografia e/ou ilustração, como também o “redesenho” do logótipo dessa 
edição. Tinham total liberdade para enquadrar o logótipo com o tema e 
estilo dessa edição (Alves, 2015).
 
Uma das primeiras revistas a abordar este sistema foi a Jugend (fig.25,26,27), 
editada entre os fins do séc XIX e inícios do séc XX, que em cada edição 
recriava o logótipo: desde a alteração da tipografia e a forma incluída na 
ilustração. Outras revistas que adotaram este sistema foram as Sacrum e 
a Nuevo Mundo (Meggs, 2009; Alves, 2015).
 
Em 1909 surge a revista Fon-Fon (fig.28,29,30), que nas suas primeiras 
edições utilizava um logótipo convencional, começando em 1922 a 
explorar um logótipo mais flexível. Até à sua extinção em 1950, a revista 
variava, tendo períodos com um logótipo estável e outros períodos um 
logótipo flexível. Nos Estados unidos, as revistas como a  Harper’s Bazaar 
(fig.31,32,33), Vogue e a Life já “brincavam” com a tipografia, adaptando-a 
mais convenientemente  ao tema. A Vogue (fig.34,35,36), a partir de 1920 
assume esta técnica e as suas edições começam a trazer o logótipo nas 
mais diversificadas versões até meados dos anos 40, quando passa a 
usar um logótipo estático (Kopp, 2002b; Meggs, 2009; Alves, 2015).

fig. 25 - Revista nº 8 - Fevereiro 
Autor Desconhecido (1896) 

fig. 26 - Revista nº 14 - Abril
Otto Eckmann (1896) 

fig. 27 - Revista nº27-Julho 
Hans Christiansen (1898) 

fig. 28 - Revista nº39 
Autor Desconhecido (1934) 

fig. 29 - Revista nº2
Autor Desconhecido (1935) 

fig. 30 - Revista nº4 
Autor Desconhecido (1935) 
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Os motivos para acontecerem estas experiências de mutação foram:
1. as dificuldades em falsificar os produtos impressos, assim 

sendo não era necessário o registo da marca;
 
2. não existia um grande leque de revistas disponíveis, não 

surgindo o problema de confundir o consumidor;
 
3. as limitações técnicas, visto que não existia meio de replicar a 

marca, sendo mais fácil alterar em cada edição;
 
4. como mudavam de artistas a cada edição para desenhar a 

capa, cada um colocava o seu cunho pessoal;
 
5. esta mudança dava um caráter de novidade (Kopp, 2002b; 

Alves, 2015).

Ainda a reforçar os motivos desta exploração feita até por volta de 1940, 
o Professor Rudinei Kopp afirma que, após a Segunda Guerra Mundial, 
houve uma busca pela recuperação económica e pela racionalidade dos 
processos de produção. “A mutabilidade do design passa a ser vista 
como antiga, ineficiente, instável, desordenada, irracional ou seja, não 
apropriada ao mundo modernista dos racionalistas e funcionalistas... 
O design gráfico torna-se serializado e privilegia métodos que 
facilitam a reprodução” (Kopp, 2002b, p. 107).

fig. 31 -  Revista de Dezembro
Autor Desconhecido (1924) 

fig. 32 - Revista de Dezembro
Autor Desconhecido (1930) 

fig. 33 - Revista de Novembro
Autor Desconhecido (1935) 

fig. 34 - Revista de Julho 
Eduardo Benito (1926) 

fig. 35 - Revista de Fevereiro
Carl “Eric”(1935) 

fig. 36 - Revista de Abril. 
Salvado Dalí (1944) 
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Segunda metade do séc. XX 
Perto da segunda metade do século XX as identidades visuais haviam-se 
tornado sinónimos de padronização, geometrização e inflexibilidade, 
características difundidas pelo design suíço. Apesar desta rigidez houve 
alguns casos de experiências com as marcas flexíveis.
 
Um deles foi a marca de refrigerantes Pepita (fig.41,42,43), que entre as 
décadas de 50 e 60, lançou um conjunto de cartazes desenhados por 
Herbert Leupin, no qual é possível ver as variações do logótipo, desde a 
cor, disposição e a forma. O símbolo, que assume a forma de um papagaio, 
é desenhado conforme o estilo do cartaz e são facilmente reconhecidas 
as influência das revistas, como a Vogue, Harper’s Bazaar... (Alves, 2015).
 
Outro dos exemplos, e talvez um dos primeiros que assume a Identidade 
Visual Flexível como parte da marca e não apenas como um ato 
esporádico e exploratório em capas e cartazes, foi a marca de têxtil 
Albitex (fig.44), desenhada por Max Huber em 1961. Apesar de não 
existir uma grande mutação, a letra “a” difere, podendo ser utilizada em 
caixa alta e desfragmentada, sendo que em alguns casos mudava o seu 
posicionamento e alinhamento (Alves, 2015).
 
Wolff Olins foi também um dos primeiros a abordar as marcas flexíveis, 
quando em 1967 desenhou a marca de tintas Hadfields, na qual o logótipo 
assume uma posição estática e inalterável, mas o seu símbolo, uma raposa 
(fig.39,40) assume um caráter dinâmico, “ganhando vida” em diferentes 
suportes e em diferentes posições. Mais tarde o estúdio Allied International 
Designers, em conjunto com Geoffrey Gibbons, desenham para a cadeia 
de supermercados Priba (fig.37), um logótipo que serve como máscara, 
que varia através de fotografias e ilustrações (Alves, 2015; Bergh, 2009).
 
Na Alemanha em 1974, o estúdio GGK, surge com a marca LIK (fig.38), 
na qual a sua mutação dá-se através da alteração do logótipo, num jogo 
entre tipografias. Um dos designer deste estúdio, Karl Gerstner, foi um 
dos pioneiros, ao ver a Identidade Visual como um sistema flexível (Alves, 
2015; Kopp, 2002).

fig. 37 - Priba variações 

Allied International Designers 

(1973) 

fig. 38 - Lik variações

GGK (1974) 
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fig. 39 - Aplicação da marca Hadfields 
Wolff Olins (1967) 

fig. 40 - Aplicação da marca Hadfields, 
em uma carrinha. 
Wolff Olins (1967) 

fig. 41 - Pepita 1
Leupin Herbet (1956) 

fig. 42 - Pepita 2
Leupin Herbet (1959) 

fig. 43 - Pepita 3 
Leupin Herbet (1960) 

fig. 44 - Variações da marca Albitex
Max Huber (1961) 
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Anos 60:
Primeiros exemplos de estruturação 
de uma Identidade Visual Flexível (Programação)

Até essa altura, o dinamismo e a flexibilidade das Identidades Visuais eram 
feitos, na grande maioria dos casos, de forma livre, sem regras ou qualquer 
tipo de estruturação.
 
Contudo, por volta de 1960, Armin Hofmann e Karl Gerstner publicaram 
dois livros: o Designing programmes (1964) e Graphic design manual: 
principles and practices (1965). O primeiro é escrito por Gerstner e o 
segundo por Hofmann. Estes livros visavam o design como uma abordagem 
metodológica, não devendo o designer ter a intenção de solucionar um 
problema, mas sim a criação de um sistema de regras, que através de 
variáveis, solucionaria esse problema em diversos contextos. 
 
Seguindo estes princípios, Gerstner desenvolveu três projetos:
Boîte à musique (1959), Bech Electronic Centre (1959) e a Holzäpfel (1964).
 
A Boîte à Musique (fig.45) tinha como base uma moldura e um logótipo. 
O logótipo é um elemento estático, enquanto a moldura adapta-se a uma 
grelha predefinida que é adaptada ao formato do suporte.
 
No segundo projeto, Bech Electronic Centre (fig.46), através das suas 
iniciais BEC, Gerstner criou uma espécie de sopa de letras, fazendo um 
jogo de palavras das mais diversificadas formas.
 
O último projeto, Holzäpfe (fig.47), desenhado para uma empresa de 
móveis, a letra “H”, é adaptada aos diferentes formatos, alterando a sua 
altura e largura. Este projeto teve em conta os fundamentos económicos e 
metódicos. A sua matriz era fácil, barata de construir e disciplinada, devido 
à própria padronização da métrica tipográfica.
 
Com a criação da computação gráfica, este sistema de estruturação viria 
a ser fortemente explorado, devido à possibilidade de criar este sistema 
através de algoritmos (Alves, 2015).
 

fig. 45 - Boîte à musique, 

variações da marca 

Gerstner (1959) 
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fig. 46 - Bech Eletronic Center, 
variações da marca
Gerstner (1959) 

fig. 47 - Holzäpfel, variações da marca
Gerstner (1964) 
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Pós-modernismo
Nos anos 70 começam a ser questionadas algumas doutrinas modernistas, 
surgindo a sociedade pós-industrial que trouxe com ela o pluralismo, a 
comunicação, a diversidade cultural, a consciência ambiental e económica.
 
Com isto, o design pós-moderno “quebra” com o estilo dominante internacional 
de clareza e ordem, passando assim o trabalho do designer a ser mais 
intuitivo e expressivo. Philip Meggs (2009) afirma que o design pós-
moderno deve ser classificado como um movimento plural, como a New 
Wave, que explorou a tipografia até outro nível, o maneirismo da década 
de 80, o estúdio Memphis e a revolução da indústria eletrónica (Alves, 
2015; Meggs, 2009).
 
O estúdio Memphis (fig.48) por exemplo surge nos anos 70, seguindo 
a filosofia de que a forma devia prevalecer sobre a função, sendo o seu 
logótipo reflexo desse ideal. É nesta altura que o cartaz da IBM (fig.49) é 
desenhado pelo designer Paul Rand onde é possível ver o conceito de 
marca flexível: o designer brinca com a sonoridade das letras “IB” que 
são substituídas por um olho e uma abelha, (que em inglês são muito 
semelhantes. I=eye e o B=bee). Com o evolução dos meios tecnológicos, 
da computação gráfica e dos seus programas de manipulação, começam 
a surgir novas abordagens, como a Mtv, canal 2 WGBH e o Nickelodeon 
(Alves, 2015; Meggs, 2009).
 

fig. 48 - Memphis variações:

 Christoph Radl (1982)

Valentina Grego (1983)

 Christoph Radl (1983)

 Christoph Radl (1982)

fig. 49 - IBM  

Paul Rand (1981) 
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Um dos primeiros casos a explorar este meios com uma Identidade Visual 
Flexível foi a Chermaye & Geismer para o canal 2 WGBH (fig.50), que 
através da forma do número 2, adaptava-se à mensagem (Alves, 2015; 
Meggs, 2009).
 
Foi nesta altura que surgiu uma das maiores referências das Identidades 
Visuais Flexíveis, a Mtv. A sua identidade projetada pelo estúdio Manhattan 
Design em 1981, teve como influência a arte urbana e o conceito de que 
a música está em constante mudança. Segundo os autores, a marca Mtv 
também deveria ter o caráter de constante mudança, através da sua cor, 
textura, perspetiva, podendo até adquirir personalidades distintas (Alves, 
2015; Meggs, 2009).
 
O símbolo da Mtv (fig.51) tinha assim como objetivo quebrar o caráter 
corporativo e seguir a arte urbana - graffiti. Foi assim que apareceu o 
primeiro exemplo de marca Flexível e Mutável. Já nesta altura os designers 
Pat Gorman, Frank Olinsky e Patti Rogoff, criaram um manual de normas 
com o nome “Anti-style guide”, com o objetivo de estabelecer algumas 
regras no uso da marca Mtv e restringir certas manipulações. Este 
projeto foi possível devido à liberdade que os designers tinham e devido 
às especificações do público alvo, os jovens, que se afirmam pela sua 
irreverência e dinamismo (Kreutz, 2005; Alves, 2015; Meggs, 2009; Kopp, 
2002b; Olinsky, 2017).
 
Devido ao grande impacto e à influência que teve como precursora da 
animação gráfica na televisão, o caso da Mtv levou Pat Gorman a afirmar 
que esta tinha mudado “a imagem e a velocidade” do design gráfico 
(Meggs, 2009).
 
Anos depois, o canal infantil Nickelodeon (fig.52, pág.54-55), surge com 
a marca Big Orange, que através do seu logótipo estático, mantinha a 
sua identidade e reconhecimento, mas o que veio fazer a diferença foi o 
seu símbolo, que apesar de já possuir um leque de variações de formas 
distintas, que podiam ir desde ossos e salpicos até carros, a marca ainda 
incentivava a que as crianças enviassem desenhos com as suas propostas 
(Alves, 2015; Meggs, 2009).

fig. 50 - Canal 2, vinhetas televisivas

 Chermayeff & Geismer (1974)

fig. 51 - Mtv variações

Vários (1981<)

fig. 52, pág. 54-55 - Nickelodeon variações

Scott Nash e Tom Corey (1985)
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Era digital
Como vimos no capítulo anterior, a tecnologia mudou a maneira como 
os designers trabalhavam e pensavam, disponibilizando-lhes métodos de 
trabalho mais rápidos, mais fáceis e mais eficientes.
 
De 1984 até 2005, a Emigre (fig.54,55,56) publicou sessenta e nove 
edições, sendo uma das primeiras revistas a utilizar o computador 
Macintosh na sua concepção. Foi uma das que mais influenciou a 
mudança das técnicas artesanais para as digitais, mais concretamente 
em relação ao uso dos computadores. Mais tarde, em 1922, a revista 
Ray Gun (fig.57,58,59) surge nos Estados Unidos,  na qual, ao longo das 
suas edições, o designer David Carson explora e experimenta diversos 
recursos destas novas tecnologias. Carson tinha o objetivo de “quebrar” 
os cânones modernistas e até os princípios da legibilidade.  Nas suas 
edições é possível ver os vários tipos de mutações que o logótipo “sofreu”, 
desde a fragmentação, distorção, sobreposição... Esta abordagem tinha 
como objetivo fazer analogias ao ritmo da música e às imagens que a 
televisão oferecia. Nesta altura é também lançada a revista Big (fig.53), 
onde cada edição muda completamente a sua linha gráfica, convidando 
uma equipa completamente nova, mudando o logótipo de acordo com o 
tema de cada edição (Design is History, 2017; Alves, 2015; Kopp, 2002b).
 
No México, em 1997, surge a revista Matiz (fig.60,61,62) que não só 
quebrou todas as regras, como incentivava essas experiências, mudando 
as capas completamente de edição para edição.
 
Em 1994, Bruce Mau cria a Identidade Visual para a Nai (fig.63), onde é 
possível ver as várias alterações que o logótipo sofre através da utilização 
da distorção e mudança de perspectivas (Alves, 2015; Kopp, 2002b).

fig. 53 - Big variações

Autor  e data Indefinido
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fig. 54 - Emigre nº2
Autor e data Indefinido

fig. 55 - Emigre nº4
Autor e data Indefinido

fig. 56 - Emigre nº5
Autor e data Indefinido
 

fig. 57 - Ray Gun nº3: Dinosaur Jr.
David Carson (Fevereiro 1993)

fig. 58 - Ray Gun nº22: Keith Richards
David Carson (Dezembro 1995)

fig. 59 - Ray Gun nº50: Oasis 
Chris Asworth (Outubro1997)
 

fig. 60- Matiz nº7
Joanna Slazak (Data Indefinida)

fig. 61 - Matiz nº9
Gabriel Martinez Meave (Data Indefinida)

fig. 62 - Matiz nº10
Domingo N. Martinez (Data Indefinida)

fig. 63 - NAi variações
Bruce Mau (1994)
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Contemporaneidade
A contemporaneidade é marcada pelas características da nossa 
sociedade. Como Bauman (2007) refere, esta é caracterizada, pela 
ansiedade da novidade, pelo  efêmero e tal como Lipovetsky (2004) refere, 
a hipermodernidade, é período marcado pelo o excesso de consumo, pelo 
individualismo e pela flexibilidade.
 
As marcas passaram a ser sistemas complexos, que comunicam nos mais 
diversos canais de comunicação, passando a englobar não só a visão 
como todos os outros sentidos para comunicar (Alves, 2015).
 
O consumidor, como Neumeier (2006) afirma, deixou de ser um mero 
espectador na comunicação da marca, para passar a ser um elemento 
ativo na sua comunicação. 
 
Tendo tudo isto em conta, é normal que nestes últimos anos o uso das 
Identidades Visuais Flexíveis tenha vindo a aumentar, como em Portugal,  
onde desde o ano 2000, surgiram vários exemplos: Casa da Música, EDP, 
Guimarães, Sonae, Galp...
 
A casa da Música,  um dos primeiros casos a surgir, em 2007, criado pelo 
estúdio de Stefan Sagmeister, marcou um ponto de viragem no design 
português. Uma das últimas Identidades Visuais Flexíveis registada, em 
Portugal, foi a da Galp (fig.64), em 2016.

fig. 64 - Galp, marca principal  e 

outras versões

Ivity (2016)
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Identidades Visuais Flexíveis
No livro Lograma, o designer Alexis Waller (2014) usa como analogia a 
identidade humana para introdução das marcas flexíveis. Segundo o autor, 
o nosso rosto reflete o que sentimos, e por sua vez utilizamos esse reflexo 
para nos integrarmos ou para nos destacarmos. Utilizamos o sorriso 
para tranquilizar ou animar alguém, utilizamos adereços para passar uma 
ideia ou um atributo, “utilizamos os óculos para parecer mais inteligentes” 
(Waller, 2014, p. 10) deste modo a maneira como nos apresentamos 
reflete os nosso valores e gostos. As marcas têm a necessidade de se 
conectar com o seu público, de forma mais humanizada, fazendo com que 
algumas optem pela utilização de sistemas flexíveis, devido a tudo o que 
este representa e transmite. 
 
As marcas flexíveis são consideradas (r)evolução da identidade visual e 
destacam-se por serem abertas, inovadoras, artísticas e interativas. Esta 
é uma tendência crescente na estratégia das marcas, mas visto que é 
um recurso relativamente recente e não consolidado, há ainda muitas 
indefinições, desde a terminologia a maneiras de estruturação. São um 
recurso da comunicação e do branding, visto que os seus elementos 
fazem parte da estrutura da Identidade Visual que interage com diferentes 
públicos, podendo assim concretizar um posicionamento mais profundo 
e completo. A flexibilidade é a essência, a natureza emocional da marca, 
com qual consegue provocar uma identificação e interação com o seu 
público (Kreutz, 2007, 2010). 
 
Jair Alves (2015) resume que as Identidades Visuais Flexíveis, são sistemas 
com uma identificação adaptável, que utiliza elementos gráficos, cores, 
tipografias, imagens, logótipos e símbolos de forma constante e variável. 
Estas diferenciam-se por serem marcas abertas que se adaptam visualmente 
a diferentes contextos, meios de comunicação e tecnologias, dando assim 
oportunidade a processos mais livres na sua criação e uma maior liberdade 
de leitura e interpretação por parte do consumidor.
 
A Identidade Visual deixou de ter o mero papel de distinção com o qual se 
destacava pela sua uniformidade e consistência, passando a empenhar um 
papel não só de diferenciação, mas também a evocar valores, emoções, 
transmitir mensagens e de sensibilização, através do qual consegue 
estabelecer uma ligação mais afetiva, profunda e duradoura com o seu 
público (Kreutz & Fernández, 2010; Kreutz, 2012; Leitão, Lélis & Mealha, 
2014a,b). 



61

 
Um dos benefícios mais importantes é o novo nível de experiência que as 
IVF permitem oferecer aos diferentes públicos. Isto só é possível devido às 
marcas não estarem obcecadas com a consistência, passando a ser mais 
“relaxadas” com as variações da sua marca. A isto alia-se a despreocupação 
das marcas tentarem atingir uma fórmula mágica ou milagrosa. O designer 
Robert Jones (2012) aconselha os seus clientes a alcançar a coerência 
em vez da consistência e a procurar um tema que permita a criação de 
variações, ao contrário de um tema que leve à monotonia.
 
Alina Wheeler (2006) realça que os sistemas de identidade devem assegurar 
um certo grau de flexibilidade contínua, de forma a garantir que seja 
facilmente adaptável nas aplicações de marketing e da comunicação da 
marca, de forma sustentável ao longo dos tempos. A autora afirma que 
apesar designer não conseguir prever o futuro, o designer precisa de  
se antecipar, criando identidades flexíveis que se adaptem aos desafios 
futuros. Estes sistemas de Identidade Flexível, não prendem a marca a 
uma corrente de serviços e/ou produtos, porque esta tem a capacidade 
de se adaptar a novos serviços, produtos e até negócios, incentivados por 
este sistema duradouro e flexível (Wheeler, 2006).
 
Além de desempenhar o papel básico de uma marca, como a representação 
dos valores, beleza, emoções e a ser única, estas ainda correspondem aos 
três níveis do fluxo da mensagem visual de Jay Doblin (2001), as questões 
técnicas, semânticas e persuasivas, acrescentando ainda a interatividade. 
 
Este novo tipo de abordagem permite criar novos canais e cenários de 
comunicação mais específicos e para diferentes públicos. Como Neumeier 
(2006) refere, nos dias de hoje não existem barreiras entre a comunicação da 
empresa e o consumidor, que deixou de ter um papel passivo para passar 
a ser um elemento ativo na comunicação da marca. As Identidades Visuais 
Flexíveis não só permitem essa comunicação, como dão a possibilidade 
ao público de interagir com a mesma. Essa interação/experiência com o 
público poderá ser meramente interpretativa, onde o público tenta analisar, 
“desvendar” o que a marca pretende transmitir, ou mais apropriativa, 
permitindo que o público crie e participe na sua criação. Esta abordagem 
causa a sensação de posse no público, sendo para isso necessário que a 
marca ofereça e disponibilize os meios necessários (Kreutz, 2012; Leitão, 
Lélis & Mealha, 2014a,b). 
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Este tipo de abordagem consegue atrair um maior nível de atenção causado 
pelo efeito surpresa, provocado pelas variações inesperadas da marca, 
sejam essas variações para celebrar um evento ou um acontecimento. Este 
acontecimento gera um efeito surpresa e de expectativa no consumidor, 
que é assim convidado a participar e interagir com a marca (Felsing, 2010; 
Kreutz, 2012).
 
As marcas flexíveis, devido a serem um recurso do design para os conflitos 
da contemporaneidade, quando comparadas às marcas tradicionais são 
vistas como recursos pioneiros, contemporâneos e tecnológicos. Como 
consequência, as empresas mais suscetíveis a este tipo de identidades 
são aquelas ligadas às áreas do entretenimento, tecnologia, desporto, 
artes e ligadas aos jovens (Kreutz, 2005). 
 
O uso deste tipo de identidades implica incorporar no seio da empresa uma 
filosofia consistente, baseada em valores relacionados com a agilidade, 
velocidade, inovação e ousadia, de forma a irem ao encontro dos valores 
que as Marcas Flexíveis acarretam. Se a empresa não for capaz de 
introduzir esses valores a partir do interior, transmitirá um discurso vazio, 
com complicações entre a comunicação da empresa e da imagem que ela 
transmite (Gutiérrez, 2011; Bocchese, 2015). 
 
Há casos de marcas que, em certos momentos permitiram a flexibilidade 
na sua marca como, por exemplo, no ramo da moda, onde este tipo de 
marca flexível transitório permitiu, em momentos pontuais, a alteração da 
sua marca para se enquadrar com o tema. Estas abordagens não podem 
ser vistas como Identidades Visuais Flexíveis, visto que esta abordagem 
de flexibilidade e de dinamismo não faz parte da essência da marca 
(Alves, 2015). 
 
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, ficou visível como este 
argumento se verifica, mas também é de acrescentar que estes tipos de 
identidades são mais utilizados em setores públicos e culturais, sendo 
os museus e os eventos culturais que os dominam. Os museus utilizam 
referências da arte contemporânea nas suas Identidades Visuais, que são 
entendidos como referências da estética atual. Este tipo de setores tem a 
necessidade de variar constantemente devido ao fato de existirem sempre 
alterações e novas coisas a informar. Têm regularmente a necessidade 
de mudar devido à mudança nas exposições e novos artistas. Por fim, 
o último fator que contribui para a utilização de IVF, são os valores  que 
estes setores transmitem, valores normalmente relacionados com os 
anteriormente falados de inovação, agilidade, velocidade e ousadia (Felsing, 
2010; Gutiérrez, 2011; Bocchese, 2015). 
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Ulrike Felsing (2010), caracteriza as Identidades Visuais Flexíveis como 
aquelas que apresentam metamorfose, variações e flexibilidade, fazendo 
com que o próprio dinamismo faça parte da identidade da marca. Este 
processo é caracterizado pela relação que cria com o público, pelo processo 
aberto de interpretação. A autora defende que um dos pontos fulcrais é a 
relação constante entre os elementos e as suas variáveis, enquanto uns 
se mantêm inalterados, outros podem alterar-se, podendo assim manter 
o seu reconhecimento. Esta acrescenta ainda que o processo de 
variações determina significativamente o tipo de resultado, a amplitude 
das variações e a sua complexidade. O tipo de resultado, por sua vez, 
influenciará o efeito, a relação entre certas convenções de perceção e 
a sua receção. O efeito que este sistema provoca no público e os seus 
riscos, divergem das identidades convencionais. 
 
À medida que a IVF fica mais complexa, e não apenas uma mera variação 
da marca, maior é o risco de que esta não seja compreendida e que a 
sua relação com as restantes variações seja dissolvida, aumentando o 
risco que a IVF e a organização se tornem imperceptíveis e não se tornem 
memoráveis (Felsing, 2010). 
 
Esta visão é similar à da autora Irene van Nes (2012) que afirma que há seis 
componentes para criar uma identidade: “logo, cor, tipografia, elementos 
gráficos, imagem e linguagem” que em conjunto criam a Identidade Visual 
de uma marca. Cada elemento ajuda a marca a ser única; quanto mais 
elementos específicos uma marca tiver, mais coesa ela será. Mas como 
a autora refere, dentro dessa limitação há espaço para a liberdade. Uma 
Identidade Visual Flexível exige muito mais liberdade do que apenas 
movimento. Um ou mais elementos podem ser flexíveis ou variar, enquanto 
os elementos inalterados servem para o público reconhecer a marca. Os 
que foram alterados, têm espaço para a liberdade e para se envolverem 
com os diferentes públicos, cenários e meios tecnológicos (van Nes, 2012).
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Vantagens e desvantagens das IVF
Vantagens
As Identidades Visuais Flexíveis devem ser vistas como parte da estratégia 
do branding de maneira a responder aos desafios da contemporaneidade. 
As suas vantagens vão desde a fácil adaptação a diferentes cenários/
ambientes, diferentes meios tecnológicos e à sua flexibilidade, interação, 
inovação, experiência, entre outras.
 
Ao contrário do que se podia pensar, devido à proliferação de imagens que 
existem na atualidade, as marcas flexíveis poderiam ser consideradas um 
risco devido ao facto de não se manterem na mente do consumidor, ou 
de passarem a mensagem incorreta, mas recentes estudos comprovam 
o contrário. Os estudos mostram que este tipo de abordagem está 
mais ligado aos conceitos da marca, fazendo com que o consumidor se 
identifique (Kreutz, 2007; Troiano, 2002). 
 
 
O uso das marcas flexíveis contribui para diversos fatores. Como refere 
Kreutz (2007) as Identidades Visuais Flexíveis, irão:

1. Participar na globalidade da organização; 
2. Materializar o espírito, o sensível, as emoções;
3. Captar as expectativas do público; 
4. Incitar o desejo de participação;
5. Representar o desejo comum;
6. Ter uma estrutura envolvente;
7. Romper com a visão mecânica, estática de uma imagem 

unívoca; 
8. Ter traços de identidade que permitam ao espectador a 

identificação de seus valores no objecto observado.

(Kreutz, 2007, p.13)
 
Devido a estas características, a marca consegue captar uma maior 
atenção do público, por conseguir representar uma identidade mais 
profunda, criando uma ligação mais intensa e mais sentimental, evocando 
lembranças e emoções e consequentemente criar uma relação mais afetiva 
e mais longa com o consumidor (Kreutz, 2007; Kreutz & Fernández, 2010). 
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Desvantagens
A primeira desvantagem encontrada foi a previsão de Gilbert Durand (1998), 
que prevê que haverá uma saturação do uso das marcas flexíveis, mas 
enquanto não ocorre essa saturação, o seu uso deverá ser considerado 
devido às suas vantagens (Kreutz, 2012).
 
O INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) não prevê proteção 
para as marcas flexíveis, só para o registo da identidade básica. Caso 
pretenda registar todas as variações seria necessário registar cada 
mutação uma a uma, perdendo assim tempo e dinheiro (Kreutz, 2012).
 
A terceira desvantagem é que a organização que assumir este tipo de 
identidade deverá introduzir no seio da organização estes valores de 
inovação, flexibilidade e de diferença. Se não respeitar esse valores poderá 
passar uma imagem contraditória ao público (Bocchese, 2015).
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Experiência & surpresa
De forma a entender as vantagens e benefícios das Identidades Visuais 
Flexíveis é necessário entender e perceber duas das principais vantagens, 
a experiência e o efeito surpresa. Estas são características que “prendem” 
a atenção do consumidor, fazendo com que o contacto da marca seja 
inesquecível e duradouro. Numa era em que cada vez mais há ruído visual 
e em que todas as marcas lutam para captar a atenção do consumidor,  
vantagens como a experiências multissensoriais e o efeito surpresa, que 
tonam a interação com a marca em momentos inesquecíveis, são a diferença 
entre uma marca bem sucedida e uma marca mal sucedida.
 
As duas vantagens aqui apresentadas, estão diretamente ligadas à 
utilização deste tipo de estratégia para tornar as marcas mais “humanas”. 
As marcas têm assim a capacidade de se adaptar aos diferentes desafios 
e cenários, e essencialmente melhorar a comunicação para os diferentes 
públicos, tornando essa comunicação única e memorável (Neumier, 2006; 
Kreutz, 2007, 2010; 2012 Kreutz & Fernández, 2010; Felsing, 2010; 
Kreutz, 2012, Leitão, Lélis & Mealha, 2014 a,b; Alves, 2015).
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O que é a experiência?
O conceito de experiência está geralmente relacionado com os sentidos 
(visão, audição, paladar, olfato e tato), basicamente os elementos essenciais 
para a construção da percepção do que nos rodeia. Immanuel Kant (1781, 
5º edição 2001) afirma que nenhum conhecimento precede a experiência, 
tudo começa por ela (Kant, 1781, 5º edição 2001).
 
Seguindo a ideia de Kant (1781, 5º edição 2001), John Dewey (1929) 
expande o conceito de experiência, com o de interação, explicando que 
coisas interagindo são de certa forma experiências. O autor afirma assim 
que a experiência possui a capacidade de fazer com que percebamos 
o que nos rodeia, como também a capacidade de perdurar ao longo do 
tempo e de refletir-se nas nossas decisões (Kant, 1781, 5º edição 2001; 
Dewey, 1929; (Alvez, Merino, Gomez & Wagner, 2014).).

“A experiência é 
um conhecimento 

mediante percepções 
ligadas entre si” 

(Kant, 1781, 5º edição 2001, p.B 219).
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O designer como criador de experiência
Richard Grefé (2011) defende que design “is a critical ingredient in 
creating value in a world characterized by a fluid global economy 
in which the importance of cultural differences are as great as the 
opportunity for shared values” (p.26). Esta visão é reforçada pelos autores 

Rachel Cooper e Mike Press (2009) na sua definição do que é um 
designer, caracterizando-o como sendo um excelente comunicador, 
que na sua tarefa de  intermediário cultural, passa a criar cultura, 
experiências e significados para pessoas. “O designer cria o seu 
futuro” (tradução de Alvez, Merino, Gomez & Wagner, 2014).
 
Este novo papel do designer como interveniente cultural e criador 
de experiências, que trata o consumo como um processo de 
atribuir significado ao produto, torna-se fundamental a forma como 
as pessoas dão sentido e significado às coisas projetadas e criar 
experiências a partir delas. Assim, a tarefa de um designer deixa de 
ser um mero exercício geométrico e formal passando a colocar a 
experiência no centro do processo (Alvez, Merino, Gomez & Wagner, 
2014).

“Tal visão considera as 
experiências de consumo 

como um fenómeno 
dirigido à busca de 

fantasias, sensações 
e diversão. Esse é um 

modelo ampliado do 
comportamento do 

consumidor, em que o 
consumidor não toma a 
decisão, e sim participa 

de uma experiência” 
(Mozota, 2011, p.1104).
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O sujeito da experiência
e a comunidade emocional
Gilles Lipovetsky (2006) defende que vivemos numa época de consumo na 
qual o consumidor procura também consumir experiências. Assim sendo, 
o consumidor não quer comprar apenas um produto ou um serviço, mas 
sim, desejos comportamentais, tais como o prazer estético e sensorial, 
sensações corporais, lentas, apreciativas e sensualistas (Alvez, Merino 
Sanz, Gomez & Wagner, 2014).
 
Michel Maffesoli (2010) fala do declínio do individualismo nas sociedades 
de massa e do início de um movimento social que é caracterizado 
por ambientes em “tribos”, nos quais se partilham emoções e modas. 
Reforça ainda que o que caracteriza a estética do sentimento não é uma 
experiência individualista ou interior, mas algo partilhado com os outros 
sendo assim passa de ser de extrema importância perceber estas nova 
tribos que estão a emergir (Alvez, Merino, Gomez & Wagner, 2014).

“A ‘polisensorialidade‘ refere-se à necessidade do consumidor de 
experimentar, por meio de todos os sentidos, que se expressa com 
o prazer da textura da seda, o cheiro do café recém passado ou da 
textura de um brie cremoso” (Press & Cooper, 2009 p. 90, tradução de 
Alvez, Merino, Gomez & Wagner, 2014).

Tendo isto em conta é necessário compreender o que aproxima o 
consumidor, compreender os sinais e emoções que se articulam 
nessas “tribos”, para poder projetar maneiras de desenvolver 
atividades de aproximação e perceber  as dinâmicas de propagação 
dessas mesmas experiências e opiniões (Alvez, Merino, Gomez & 
Wagner, 2014).
 
Ainda segundo Michel Maffesoli (2010), a formação e difusão de 
opiniões não têm a ver com a razão, mas sim, os sentimentos ou 
emoções vividos em comum. No campo do design de experiência, é 
importante entender os contextos sociais, culturais, hábitos, costumes 
e às emoções envolvem estas “tribos”, com o objetivo de “projetar 
a aproximação, ampliar os sentidos e propagar essas experiências e 
opiniões entre os consumidores e os produtos/serviços ou ações da 
marca” (Alvez, Merino, Gomez & Wagner, 2014).

“Respostas emocionais 
positivas/negativas 
ao design podem ser 
consideradas ao longo de 
uma continua sequência, 
de aproximação / 
afastamento. 
Os consumidores 
que têm respostas 
psicológicas 
positivas envolvem-
se em atividades de 
aproximação, como 
ampliação da visão, 
audição ou toque” 
(Mozota, 2011 p.114).
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A experiência no design
Devido aos novos desafios de mercado e características da sociedade 
nos últimos anos vêm surgindo novas disciplinas do design mais focadas 
nos sentidos e experiência de produtos, serviços e marcas.
  
Como referem os autores Clarissa Alvez, Eugenio Merino, Luiz Gomez 
e Adriano Wagner (2014) quando se fala de experiência, parece que a 
referimos como uma forma de “desmaterialização do que seria a entrega 
final” do design. Esta não é resumida apenas ao resultado final ou ao 
desempenho/funcionalidade dos produtos/serviços, mas sim ao “valor” 
que representa ou transmite através dos seus elementos, esse “valor” 
é mais visível na experiência e na história do que propriamente nos 
elementos isolados de um produto/serviço. Esta perspectiva é reforçada 
por Joseph Pine II e James Gilmore (1999), que afirmam que a questão 
da memória é fulcral pois, quando a experiência é positiva, possibilita que 
esta seja reinterpretada positivamente pois fica retida na memória. Logo a 
memória pode ser manipulada de forma a tornar experiência ainda maior 
e melhor. O autor Hassenzahl (2013) reforça esta ideia dizendo que os 
objetos envelhecem, perdem o seu encanto, mas a experiência, pelo o 
contrario, torna-se melhor com o tempo porque vive na memória (Alvez, 
Merino, Gomez & Wagner, 2014).

 
As organizações podem incluir, assim, a experiência de forma 
estratégica e integrada. Ao investir na experiência, as organizações 
trabalham estrategicamente na memória dos consumidores. 
Enquanto os produtos se tornam dispensáveis e ultrapassados a 
experiência fica retida na memória, envolvendo emocionalmente 
pessoas e organizações, por um tempo mais duradouro, muito além 
do tempo de vida do produto ou serviço (Alvez, Merino, Gomez & 
Wagner, 2014).

“Enquanto mercadorias 
são intercambiáveis, 
bens são tangíveis e 
serviços intangíveis, 
as experiências são 

memoráveis”
(Pine & Gilmore, 1999, tradução de Alvez, 

Merino Sanz, Gomez & Wagner, 2014)
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Em praticamente todos os discursos, o aspecto pessoal da experiência 
surge no sentido de desapegar da experiência prévia, sensações e 
percepções que são extremamente pessoais e subjectivas. A autora 
Jane Suri (2003) realça essa concepção no sentido da  experiência, por 
ser subjectiva,  ser pessoal  e não poder ser projetada. Porém, a autora 
refere que é possível ajustar as expressões do design para influenciar as 
emoções e as experiências de maneira apropriada. Esta visão é partilhada 
por Ezio Manzini e Anna (2005) que assumem que para projetar 
experiências é necessário criar situações que incluam elementos 
que propensionem a sua realização. Seguindo estes conceitos, as 
IVF são uma mais valia, visto serem um dos sistemas que permitem a 
possibilidade de adequar e adaptar a marca aos diferentes cenários de 
maneira a provocar a sensação de uma experiência quase plena (Alvez, 
Merino, Gomez & Wagner, 2014).

O processo da experiência em design, manifesta-se assim através 
de produtos e serviços. Para conseguir esta ligação entre a marca e o 
consumidor, é necessário que a estratégia das empresas esteja alinhada  
com a estratégia de design, desde o processo de pesquisa até ao resultado 
final (Alvez, Merino, Gomez & Wagner, 2014).
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fig. 65 -  Election Crowd, Wellington, 

New Zealand.

William Hall Raine (1931)

A experiência na gestão de design
O design de experiência possui características multidisciplinares e estratégicas,  
porque ao colocar o consumidor e suas experiências como foco ao longo 
do processo, fará com que a estratégia das organizações sejam orientadas 
com o objectivo de desenvolver experiências. Esta estratégia focada na 
experiência, ajuda na solução de problemas complexos e adaptados, 
dando assim valor à sociedade (Alvez, Merino Sanz, Gomez & Wagner, 
2014).
 
Nesse sentido, estando a pesquisa em design voltada para a experiência 
das pessoas, no sentido de conhecer emoções, percepções, contextos 
sociais e culturais ese processo possibilita a criação de novas abordagens 
e estratégias.

Brian Gillespie (2002) afirma que o design direcionado para o consumidor 
e para sua experiência, consegue criar práticas que visam informar o 
processo de elaboração da estratégia, principalmente em processo de 
transição de uma estratégia planeada para uma estratégia emergente. 
Logo, quando o design está incluído na gestão, este torna-se numa 
vantagem competitiva, devido a diferenciação com foco no consumidor. 
Para tal, é necessário que esse foco compreenda os diferentes contextos 
onde estão inseridos os seus cliente e as suas experiências, de forma 
a poder projetar e ajustar as expressões de design de acordo com os 
contextos, tendo como base as comunidades emocionais envolvidas 
nesse processo (Alvez, Merino Sanz, Gomez & Wagner, 2014).
 
As IVF enquadram-se neste prisma, através da experiência. Ambas (IVF e 
a experiência) são resposta aos fenómenos sociais e têm como objectivo 
estabelecer uma maior relação com o consumidor. Uma das principais 
vantagens das IVF é essa relação emocional e o nível de experiência  que 
a marca consegue estabelecer com o público em geral. 
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Efeito surpresa
O “efeito surpresa” tem como objetivo tornar algo banal em algo 
memorável. O fator surpresa de um produto, serviço ou marca, poderá 
muitas vezes fazer com que esta se destaque entre os seus rivais. Este 
feito está diretamente ligado aos sentido da experiência, que dependem 
de uma série de fatores, que podem resultar numa surpresa positiva/
experiência boa ou numa surpresa negativa/ experiência má. Como é 
óbvio, o resultado terá repercussões na per ceção que um individuo tem 
da marca (Lindgreen & Vanhamme, 2003; Ludden,  Schifferstein & Hekkert 
2008).
 
Segundo Colin Martindale (1990), este efeito surpresa é benéfico, tanto 
para o designer, como para a audiência. O designer beneficia dessa 
reação devido à atenção que o efeito surpresa provoca, levando assim 
ao aumento de vendas, reconhecimento e do aconselhamento boca-a-
boca desse produto, serviço e/ou marca. Jennifer Hudson (2004) afirma 
que o efeito surpresa, eleva uma peça além do banal. Este argumento é 
muito semelhante aos de Pine II e Gilmore (1999) que defendem que a 
surpresa é uma ferramenta que transforma produtos e serviços comuns 
em experiências de consumo extraordinárias e memoráveis (Lindgreen & 
Vanhamme, 2003; Ludden,  Schifferstein & Hekkert 2008).

Bernd Schmitt (1999) desenvolveu uma abordagem de como as empresas 
podem criar uma experiência holística para os seus consumidores, 
dependendo essa abordagem de cinco experiências distintas: ‘sense’, 
‘feel’, ‘think’, ‘act’ e ‘relate’. O autor realça que o objetivo do tipo de 
experiência  “think” (pensar), é incentivar os seus clientes a abraçarem 
o pensamento criativo e crítico, o que leva os clientes a mudar a sua 
perceção da marca. Este tipo de abordagens funciona melhor quando 
esta abordagem é visual, verbal ou conceptual e conseguem provocar um 
efeito surpresa no consumidor (Lindgreen & Vanhamme, 2003).  
  
A surpresa é uma emoção de curta duração, da qual resulta um padrão 
específico de reações. Consiste em mudanças fisiológicas, alterações 
de batimento cardíaco, da respiração, como também em mudanças 
comportamentais, expressões faciais, ou, como em alguns casos, na 
interrupção de uma atividade, para se focar no elemento (marca) que as 
surpreendeu (Lindgreen & Vanhamme, 2003; Ludden,  Schifferstein & 
Hekkert 2008).
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Este efeito surpresa é provocado quando algo diverge da normalidade. 
A surpresa positiva, quando é combinada com uma emoção positiva, faz 
com que o cliente atinja o prazer, o deleite. Ao atingir o nível mais alto de 
satisfação, a marca terá mais probabilidade de “reter” este cliente. Quando 
estas emoções positivas são colocadas numa experiência de compra 
ou consumo, tornam-se mais intensas, mais memoráveis. Ao torná-las 
memoráveis, a mente do consumidor fica com um registo forte desse 
evento. Torna qualquer informação relacionada com esse evento acessível 
quando necessário julgar e demonstrar os níveis de satisfação. A surpresa 
também tem influências nos níveis de satisfação dos clientes, uma vez 
que os níveis de satisfação são afetados por tudo o que rodeia a marca 
(Lindgreen & Vanhamme, 2003; Ludden,  Schifferstein & Hekkert 2008).
 
Em contraste, uma surpresa negativa ou má experiência resulta na 
decepção ou indignação, levando os consumidores à desconfiança e à 
má percepção da marca, quebrando o seu relacionamento com a mesma 
(Lindgreen & Vanhamme, 2003).
 
Para causar este efeito de surpresa positiva, os designers recorrem a 
várias abordagens, desde contrastes, misturar funções com estilos, 
materiais  e formas novas, humor, e no caso aqui presente, as Identidades 
Visuais Flexíveis. A Google (fig.66), por exemplo, explora este ponto 
nos seus conhecidos Doodles (identificação dos logótipos especiais), 
que assinalam acontecimentos importantes. Este sistema da Google 
consegue impressionar sempre os seus utilizadores, seja pelas ilustrações 
ou pela possibilidade de interagir com a mesma (Doodle). Por exemplo, ao 
assinalar a data comemorativa dos 44 anos do Hip-Hop a Google oferecia 
a oportunidade de interagir criando o nosso próprio remix, enquanto dava 
a conhecer os principais músicos, temas e factos históricos.

fig. 66 - Doodle do 44º 

aniversario Hip-Hop 

(11/08/2017)
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Fases a seguir na 
construção de uma IVF
Segundo Kreutz (2012), a construção de uma Identidade Visual Flexível 
passa por sete fases, na qual o designer deverá ter em atenção as 
informações base, o público, as questões técnicas, semânticas, 
persuasivas e interativas. 

1. “Identificar a natureza/essência da marca: cada marca possui a 
visão do mundo, a sua missão nele e desenha a sua personalidade ao 
longo da sua existência pelo seu discurso multimodal;

2. Determinar a perceção de marca desejada: a organização 
necessita determinar qual é a imagem que deseja que os públicos 
tenham da marca. Esta determinação de perceção desejada também 
é conhecida como identidade (global) da marca.

3. Considerar as características desejáveis: as mais recorrentes de 
uma Identidade Visual são conceito, originalidade, significado claro, 
persuasivo, memorável, usabilidade (cores apropriadas, adequados 
em preto e branco, adequados para veículos, adequado para media, 
renderizável em 3D, pronunciável) e dinamismo;

4. Determinar a Identidade visual base: a função da Identidade Visual 
é a representação visual da essência da marca, ou seja, ela deve ser 
a síntese gráfica dos valores da organização e poderá conter: nome, 
tipografia, símbolo e cores. É o esqueleto, é a identidade principal 
registável no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e da 
qual poderão surgir as variações;

5. Características Flexíveis: as mais recorrentes são fragmentação, 
cor, tipografia, forma, nome/palavra, movimento, entre outras;

6. As coleções de Identidade Visual Flexíveis: coleções são conjuntas 
das variações de uma Identidade Visual sobre o mesmo tema;

7. Campo Interativo: abertura dada para que o público interaja com a 
marca. A interação pode ser interpretativa e ou apropriativa (ação de 
modificar graficamente a marca).”

(Kreutz, 2012,  p.64-65)
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Ainda segundo a autora não é possível determinar limites para as variações 
das marcas (forma, tipografia, cor, palavras, integração/fragmentação, 
entre outras características), ela deverá ter a identidade básica que a 
norteará e irá assegurar o seu reconhecimento sem limitá-la. 
 
Como veremos na parte “Classificações de Identidades Visuais Flexíveis”, 
é possível orientá-las através de diretrizes.

Identidade Visual Flexível

fig. 67 - Diagrama Construído com base  

no de Edson Redy Santos (2015)
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Eixo visual
Tipos de classificação 
das Identidade Visual Flexíveis
Como já verificámos no capítulo das Identidades Visuais, as marcas flexíveis 
são caracterizadas pela sua flexibilidade e liberdade de construção. Devido 
a esses fatores, a sua estruturação possui várias abordagens onde a 
flexibilidade poderá ocorrer de diversas formas nos diversos elementos. A 
classificação das marcas flexíveis é uma tentativa de regular e categorizar 
os vários tipos de abordagens possíveis. Neste caso só foram analisadas 
as propostas que acrescentaram algo, ou que de certa forma mudaram a 
percepção deste tipo de identidades. A proposta de Kreutz (2010) contribui 
com uma proposta que divide as IVF em dois grandes grupos distintos, a 
de Van Nes (2012) apresenta seis categorias que visam a técnica utilizada, 
e a de Jochum (2013) revê essa proposta acrescentado certos elementos 
que vêm torná-la mais completa. A proposta de Alves (2015) não veio 
acrescentar nenhuma característica ou modificação, sendo mais um 
exercício de tradução da passagem dos termos de inglês para português, 
não sendo assim necessário analisar a sua proposta. A de Leitão, Lélis 
e Mealha (2014) é uma proposta mais “linguística” na qual se divide o 
número de possibilidades em quatro grupos.
 
É de realçar que as fronteiras entre as classificações são muito ténues, 
podendo uma marca estar presente em diversas categorias.
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Elizete Kreutz (2007)

Ulrike Felsing (2010)

Irene van Nes (2012)

Emanuel Jochum (2013)

Leitão, Lélis & Mealha (2014a)

1.Poéticas - 2.Programadas

1.Conteúdo e Container - 2.Elementos e Sequência - 
3.Tema e variação - 4.Combinações - 5.Elemento estrutura

1.Container - 2.Wallpapper - 3.ADN - 
4.Personalizada - 5.Fórmula - 6.Generativa

1.Container e Preenchimento - 2.Fundo e Camada - 3.Combinação e Composição -
4.Transformação e Adaptação - 5.Personalização e Colaboração - 6.Automação e Transferência

1.Morfologia - 2.Sintaxe - 3.Narrativa - 4.Experiência

Jair Alves (2015)
1.Mutaveis - 2.Dinamicas - 2.1.Container - 2.2.Fundo - 2.3.Transformação -
2.4.Objeto e Movimento - 2.5.Combinação - 2.6.Personalização e Interação
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Elizete Kreutz (2007)
É uma das primeiras e principais investigadoras das Identidades Visuais 
Flexíveis, principalmente em Língua Portuguesa. Desde o ano 2000, tem 
vindo a estudar e analisar esta forma comunicacional. A autora defende, 
na sua tese, que é possível dividir este tipo de marcas em dois grandes 
grupos: as Poéticas e as Programadas.
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Elizete Kreutz (2007)

Marca mutante poética (Marca Mutável)

Segundo a autora, as variações ocorrem de forma espontânea, sem 
qualquer tipo de regra, dependendo apenas da criatividade de quem a 
manipula. Este tipo de abordagem gera uma maior cumplicidade com o 
público, visto que terá que interpretá-la ou até mesmo manipulá-la fazendo 
assim uma nova versão da marca. 
 
Este tipo de identidades está ligada a constantes novidades e às novas 
experiências; devido a esses fatores é geralmente associada a marcas 
desportivas, tecnológicas e artísticas, direcionadas ao público mais jovem. 
As vantagens deste tipo de abordagens, são a fácil adaptação a novos 
cenários e a célere captação de atenção pelo público. O principal problema 
associado às marcas mutantes Poéticas é o risco de não se manterem na 
mente do consumidor, mas possuem a vantagem de ser mais fáceis de se 
adaptar a novos cenários e tecnologias (Kreutz, 2007).

Deus ex-machina
A marca Deus ex-machina, é uma marca de personalização de motas, 
equipamentos para surf, cafés e de roupa. Afirma-se como um estilo de 
vida, que privilegia a criatividade. Ao longo da comunicação da marca, o 
símbolo, logótipo varia conforme o estilo das peças onde será utilizado; 
como podemos verificar nos exemplos aqui demonstrados, não há 
qualquer tipo de regra ou padrão de forma a regular o seu dinamismo.

fig. 68 - Deus ex-machina variações
Vários autores
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Elizete Kreutz (2007)

Marca mutante programada (Marca Dinâmica)

As marcas mutantes programadas são aquelas em que as mutações e ou 
variações são determinadas por um tempo específico. Esta abordagem 
é utilizada de forma a dar mais dinamismo à marca, aumentando assim 
a capacidade para se adaptar a diferentes cenários e tecnologias sem 
nunca prejudicar a sua comunicação (Kreutz, 2007).

MIT Media Lab
A antiga marca da MIT Media Lab, foi construída com base numa grelha 
7x7, onde um conjunto de três formas se adaptam aos diferentes pontos. 
A marca possuía mais de 40 mil variações; apesar deste número, esta 
continua a ser uma identidade Programada, uma vez que as suas variações 
são predeterminadas. 

fig. 69 - Antiga marca da Mit Media Lab
The Green Eyl (2011)
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fig. 70 - Dynamic Identities in 
Cultural and Public Contexts
Ulrike Felsing (2010)
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Ulrike Felsing (2010)
Felsing (2010), no seu livro “Dynamic Identities in Cultural and Public 
Contexts” (fig.69), aborda a importância destes tipos de identidades nos 
contextos culturais e públicos, mas também é neste livro que a autora 
tenta catalogar os diferentes tipos de dinamismo e flexibilidade, através 
dos diferentes tipos de abordagem, “estilos”, regras, fórmulas e soluções.
 
Nesta proposta não engloba as marcas mutáveis ou poéticas, contemplando 
apenas as que são possíveis de determinar, apresentado seis categorias 
gerais que posteriormente foram divididas em duas abordagens distintas. 
Esta foi a proposta que mais influenciou e orientou as restantes propostas 
que virão a ser apresentadas.
 
Nos casos apresentados pela autora (e aqui apresentados) é visível 
que Felsing (2010) se foca mais no dinamismo do desdobramento da 
identidade, podendo não existir dinamismo na marca (símbolo e logótipo), 
ao contrário das restantes propostas dos outros autores que se focam 
essencialmente nesse ponto enquanto elemento dinâmico e flexível.
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Ulrike Felsing (2010)

Conteúdo & Container: máscaras e grelhas

Esta técnica apresenta duas variações, a da máscara e da grelha. Na 
máscara, o símbolo e/ou logótipo funcionam como uma espécie de 
recipiente no qual o seu interior será preenchido por elementos, sejam 
eles texturas ou fotografias, sendo a segunda variação através de uma 
grelha que permite de forma mais fácil e eficaz a combinação de diversos 
elementos (Felsing, 2010).

C Broadcasting
A C Broadcasting, uma companhia especializada em arte e cultura, 
é um dos elementos sugeridos pela autora, como um exemplo de 
uma identidade que utiliza uma grelha como base para a combinação 
de diversos elementos. A sua identidade foi utilizada essencialmente 
em campanhas com o objectivo de “recrutar” mais subscritores. Esta 
identidade, desenhada pelo Studio Dumbar, utilizava a letra “C” em 
diversas famílias tipográficas criando uma série de camadas de cores que 
resultam numa marca dinâmica (Felsing, 2010).

fig. 71 - C Broadcasting variações

Studio Dumbar (2006)
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Ulrike Felsing (2010)

Elementos & Sequência: movimentos e mudança 
de perspectiva

Nesta solução a marca é vista como um elemento dinâmico, uma imagem 
em sequência e também como um elemento bidimensional e tridimensional 
com diferentes perspectivas. As diversas variações são criadas a partir 
destes movimentos que posteriormente são traduzidos em elementos 
gráficos (Felsing, 2010).

Cinémathèque Française
Cinémathèque Française é, um instituto parisiense de conservação de 
filmes e de costumes. A identidade desenhada em 2005 por Intégral Ruedi 
Baur, baseia-se nas várias projeções de um retângulo, criando um leque de 
diversos retângulos com diferentes formatos, simulando uma sequência, 
criando a sensação de movimento.

fig. 72 - Perspectiva retângulos

fig. 73 e 74 - Variações da marca

Inégral Ruedi (2005)

fig. 75 - Projeção da marca

Inégral Ruedi (2005)
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Ulrike Felsing (2010)

Tema & Variação: transformação

Esta proposta tem como objectivo dar coerência e versatilidade à marca, 
através da mudança do tamanho, da forma, da cor e da degradação 
de elementos que mudam conforme o desejado, sem nunca perder a 
coerência visual à marca principal (Ulrike Felsing, 2010).

Museum Bojimans van Beuningen Rotterdam
Este museu de arte tem como influência para a sua marca a identidade  
dos jogos Olímpicos do México de 1968 desenhada por Lance Wyman. 
Através de um conjunto de linhas características da identidade dos jogos 
olímpicos, foi desenhada uma família tipográfica “Bojiman’s font” que serve 
como base para a construção de toda a identidade do museu. 
 
Utilizando a letra capital “B” foi possível desenhar um grande leque de 
variações através das linhas, podendo comunicar diferentes  exibições 
com diferentes versões da marca. A restante identidade e comunicação 
utilizava este sistema de linhas (Felsing, 2010).

fig. 76 - Marca principal Museum 
Bojimans van Beuningen Rotterdam

Mevis & Deursen (2002-2007)

fig. 77 - Poster Van Bosh
Thonik (2006)

fig. 78 - Poster letra “B”
 Thonik (2006)

fig. 79 - Átrio
Thonik (2006)
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Ulrike Felsing (2010)

Combinação: padrão, módulos, kits de construção

O sistema de combinação está subdividido em três: padrão, módulos e 
por fim através de kits de construção que são compostos por diversos 
elementos, tais como: formas geométricas, letras, entre outros (Ulrike 
Felsing, 2010).

SSH Utrecht
A SSH Utrecht, uma casa social que faz parte da Universidade de Utrecht, é 
um espaço criado para os estudantes e que reúne diversas etnias e culturas. 
Através de uma fotografia tipo passaporte, que representa  um membro da 
família, foram criados três passaportes básicos e cada um é composto por 
quatro cores saturadas. Os elementos que compõe o kit são os cortes de 
cabelos, que variam em cada versão (Ulrike Felsing, 2010).

fig. 80, 81 - SSH Utrecht variações
Studio Rejane dal Bello (2005)

fig. 82 - SSH Utrecht, porta
Studio Rejane dal Bello (2005)

fig. 83 - Aplicação da identidade, vitrine
Studio Rejane dal Bello (2005)
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Ulrike Felsing (2010)

Elementos & Estrutura: permutação

Semelhante à categoria anterior, só difere na parte de quem a manipula. 
Enquanto que a categoria anterior é realizada por um designer, a categoria 
“Elementos & Estrutura” é criada de forma autónoma através de softwares 
especiais da marca (Felsing, 2010).

Cité Internationale Universitaire de Paris
É uma residência universitária, construída em 1925, que acolhe cerca de 
5.500 alunos. É constituída por quatro edifícios distintos, cada um é uma 
“nação independente”, com as suas próprias regras, e normas na qual 
acolhendi estudantes de diversas áreas, e de diferentes culturas. 
 
Tendo isto como base, a identidade utiliza, elementos e palavras de diferentes 
línguas na construção da sua marca, construindo uma identidade dinâmica 
através da mudança e combinação de “caracteres”  característicos de 
cada língua.

fig. 84 - Variações da marca

Inégral Ruedi (2000-2004)
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Ulrike Felsing (2010)

Interação: fatores de controlo, transferência, forma aberta

A interação pode ocorrer de duas maneiras: na primeira a identidade é 
criada de forma a “desenhar” em tempo real e na segunda através da 
interpretação de dados. Desta forma, a cada actualização será criada 
uma nova versão da marca de forma automática e que em alguns casos 
permite a interação com o público (Felsing, 2010).

Poetry on the road
A Poetry on the road é um festival literário que ocorre em Bremen na 
Alemanha. O evento combina a poesia com outras artes, desde poesia 
visual, à sonora. A sua identidade traduz este conceito de combinar 
diferentes artes à poesia. Todos os anos os cartazes são desenhados de 
forma autónoma através de um software especial que interpreta os diversos 
poemas e todos os anos são utilizadas novas formas e abordagens que 
modificam por completo a linguagem e o grafismo (Felsing, 2010).

fig. 85 - Poetry on the road - 2008

fig. 86 - Poetry on the road - 2004

fig. 87 - Poetry on the road - 2002
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fig. 88 - Dynamic Identities - 
How to create a living brand.
Irene van Nes (2012)
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Irene van Nes (2012)
“Dynamic Identities - How to create a living brand” (fig.88) é o livro escrito 
por van Nes (2012) onde a autora  apresenta uma nova tipologia com base 
no trabalho desenvolvido pela autora Felsing (2010). A sua proposta é mais 
concisa e objectiva, catalogando os vários tipos de dinamismo por técnicas 
específicas.
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Irene van Nes (2012)

Container
Semelhante à proposta de Felsing (2010) a autora defende que esta é a 
escolha mais óbvia para criar este tipo de identidades, utilizando o símbolo 
e/ou logótipo como uma caixa, na qual o seu conteúdo poderá ser 
constantemente mudado através da cor e imagens, criando uma grande 
diversidade de possibilidades (van Nes, 2012).

New York City
A marca desenhada por Wolff Olins para a cidade de Nova Iorque teve 
como objectivo dar “voz” à diversidade presente na cidade; as siglas 
“NYC” tornavam-se numa janela que representava através de imagens as 
diferentes atividades, artes e pessoas presentes na cidade (van Nes, 2012).

fig. 89 - New York  City
Wolff Olins (2007)

fig. 90 - New York City: Táxi  
Wolff Olins (2007)

fig. 91 - New York City: outdoor
Wolff Olins (2007)
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Irene van Nes (2012)

Wallpaper
É uma das técnicas mais utilizadas, a qual consiste colocar algo por trás 
da marca, dando a possibilidade da criação de variações infinitas mas 
sempre causando a sensação que continua a ser a mesma marca (van 
Nes, 2014).

Know Canada
A marca desenhada pelo estúdio Bruce Mau Design em 2012, teve como 
base a percepção que o mundo tinha do Canadá. Desta forma foi criada 
uma identidade que utilizava as duas faixas vermelhas da bandeira e 
no seu fundo foi colocado imagens relacionadas com o Canadá, desde 
imagens clichês, como o hockey, até artistas emergentes. Em 2013 foi 
desenvolvida uma app para que todos pudessem fazer parte do Canadá 
(van Nes, 2012).

fig. 92 - Know Canada
Bruce Mau Design (2012)

fig. 93 - Know Canada palestra
Bruce Mau Design (2012)

fig. 94 - Know Canada cidade
Bruce Mau Design (2012)
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Irene van Nes (2012)

ADN
O ADN tem como base os kits de construção, que através de um “set” 
de elementos, desde; carimbos com figuras geométricas, caras, entre 
outros, permitem a sua combinação, criando assim novos resultados 
(van Nes, 2012).

Get up
Get Up é um salão de beleza em Barcelona, que tem como objectivo 
realçar a sua criatividade através do estilo dos seus cortes de cabelo. A 
sua identidade convida os seus clientes a criar os seus próprios cartões, 
através de um set de caras e cabelos distintos que permitem personalizar 
o cartão conforme o gosto de cada cliente (van Nes, 2012).

fig. 95 - Get Up cartões variações
Alexis Rom Estudio & Atelier Vostok 

(2007)

fig. 96 - Processo de carimbos
Alexis Rom Estudio & Atelier Vostok 

(2007)

fig. 97 - Kit de carimbos
Alexis Rom Estudio & Atelier Vostok 

(2007)
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Irene van Nes (2012)

Fórmula
Acontece através da construção de um sistema, composto por grelhas 
e ou regras, o qual permite construir uma linguagem, uma fórmula que 
mantém a linguagem de toda a marca, que pode variar em diferentes 
aspectos, desde: mudança da cor, imagem e proporções,

Flow Group
A empresa de consultoria de desenvolvimento Flow Group, sediada na 
Hungria, pretendia uma identidade que fosse capaz de comunicar as suas 
diferentes áreas e transmitisse os seus valores. A Café Design desenhou um 
sistema composto por diversos círculos conectados, o qual permitia aos 
trabalhadores desenharem as suas versões do símbolo com base nesta 
grelha, é possível desenhar mais de sessenta versões (van Nes, 2012).

fig. 98 - Construção
Café Design (2013)

fig. 99 - Variações da Marca
Café Design (2013)
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Irene van Nes (2012)

Personalizada
A personalização permite a interação do público com a marca, fazendo 
com que este sinta que faz parte da mesma. Segunda a autora Nes 
(2012) este é o primeiro passo para que a marca transmita uma ideia de 
comunidade, criando assim um elo emocional.

Capital D Design cooperation Brainport
A Capital D é uma organização que estimula a conexão de designers e 
companhias. A Edhv desenhou uma identidade em torno da letra “D” que 
permite que cada designer personalize esta letra consoante o seu estilo 
(van Nes, 2012).

fig. 100 - Marca sem personalisação
Edhv (Data Indefinida)

fig. 101 - Variações da Marca
Edhv (Data Indefinida)
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Irene van Nes (2012)

Generativa
Esta opção dá “vida” à marca, deixando que esta seja influenciada por 
factores externos, como dados, clima, notícias ou tweets em tempo real. A 
marca, desta forma, poderá refletir o mundo em que habita, adaptando-se 
e respondendo (van Nes, 2012).

Love Bytes 2007
É um evento anual e internacional de arte digital que acontece em Sheffield, 
Inglaterra. O tema da edição de 2007 era “Process” e passou por criar 
algo “simple, warm, soft technology”. O resultado foi a criação de caras 
geradas automaticamente que resultaram numa família de vinte mil caras 
únicas (van Nes, 2012).

fig. 102 - Lovebytes variações

Universal Everything (2007)
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fig. 103 - Dynamic Branding -Thesis 
Emmanuel Jochum (2013)
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Emanuel Jochum (2013)
Na sua dissertação “Dynamic Branding” (fig.103), Jochum (2013) 
apresenta duas revisões da proposta de van Nes (2012) na categoria 
“Container”, e “Generativa”. Estas surgem através da categoria “Container 
e Preenchimento” e “Automação & Transferência”, sendo as restantes 
mudanças a nível linguístico. 
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Emanuel Jochum (2013)

Container & Preenchimento
Muito semelhante à proposta “Container” de van Nes (2012), contudo a 
proposta de Jochum (2013) permite que os elementos ultrapassem os 
limites do símbolo ou logótipo.

A1
A A1 é uma das maiores empresas de comunicação da Áustria. Em 2011 
a consultora de marca Saffron desenhou a sua identidade que se baseia 
essencialmente na letra “A”, a qual é utilizada como base para moldar os 
mais diversos temas, desde latas da Red Bull até teleféricos. Desta forma 
a marca conseguiu adaptar a letra “A” a cada cliente, evento e cenário 
(Jochum, 2013).

fig. 104 - A1 poster
Saffron (2011)

fig. 105 - A1 cartões
Saffron (2011)
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Emanuel Jochum (2013)

Background & Layer
Igual à proposta anterior de van Nes (2012) “Wallppaper”, esta funciona 
através de uma marca que se mantém fixa, enquanto o fundo é preenchido 
com cores, texturas, imagens e ilustrações que podem ser utilizados como 
fundo. Esta técnica permite uma grande adaptabilidade aos diferentes 
medias (Jochum, 2013).

Second Home
A Second Home, uma instituição criativa, é um espaço de trabalho para 
empresas e empreendedores de tecnologia. A Pentagram desenhou a 
sua identidade, inspirando-se nos ambientes crossover de um ambiente 
partilhado e colaborativo. As cores representavam a diversidade e o espírito 
energético (Pentagram, 2017b).

fig. 106 - Second Home variações
Pentagram (data indefinida)

fig. 107 - Second Home
Pentagram (data indefinida)
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Emanuel Jochum (2013)

Combinação & Composição
A já apresentada categoria “ADN” de van Nes (2012) as variações 
acontecem através dos tradicionais kits de ferramentas (Jochum, 2013).
 
IDTV
IDTV é uma produtora de conteúdos de Amesterdão. Em 2007 a agência de 
design Lava desenhou a sua identidade, baseada nos pixels, construindo 
um set de elementos distintos que posteriormente são combinados numa 
grelha predefinida  (Jochum, 2013).

fig. 108 - Idtv variações
Lava (2007)

fig. 109 - Idtv estacionário
Lava (2007)
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Emanuel Jochum (2013)

Transformação & Adaptação
Surge no lugar da proposta da categoria “Fórmula” de van Nes (2012), 
que tinha como base a construção com base em regras e/ou grelhas. A 
proposta de Jochum, engloba tudo o que seja transformação e adaptação, 
de elementos que se envolvem e mudam influenciados por parâmetros 
como dados ou media (Jochum, 2013).

Visit Nordkyn
A identidade desenhada por Neue Design Studio para a Nordkyn, uma 
região caracterizada pelo clima extremo na Noruega , tinha como base 
um floco de neve sendo os vértices influenciados em tempo real pela 
velocidade do vento e as cores conforme a temperatura (Jochum, 2013).

fig. 110 - Nordkyn variações
Neue Design Studio (2010)
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Emanuel Jochum (2013)

Personalização & Colaboração
Igual à categoria “personalizada” de van Nes (2012), a proposta de Jochum 
(2013) dá-se apenas a nível linguístico. A marca permite a interação de 
consumidores (e até de empregados) de forma a contribuir com novas 
versões da marca, desta forma consegue  criar uma relação mais emocional 
com o público. O autor refere que nestes casos é necessário estabelecer 
“barreiras” até onde é possível personalizar, desta forma a marca não corre 
o risco de que o público manipule além dos valores que a marca pretende 
transmitir (Jochum, 2013).

New Museum
A identidade desenhada por Wolff Olins para a New Museum era 
caracterizada pelas suas cores e linguagem. Estes dois elementos eram 
personalizáveis, sendo que no próprio site os visitantes podiam criar as 
suas versões da marca.

fig. 111 - Saco New Museum
Wolff Olins (2007)

fig. 112 - Comunicação New Museum
Wolff Olins (2007)

fig. 113 - T-shirt New Museum
Wolff Olins (2007)

fig. 114 - Copo New Museum
Wolff Olins (2007)
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Emanuel Jochum (2013)

Automação & Transferência
As versões apresentam-se de forma autónoma, através de softwares 
especiais que interpretam várias informações, desde dados, clima, entre 
outros, transformando-os em elementos gráficos. A principal diferença 
entre esta categoria e a “Generativa” de van Nes (2012) é que esta proposta 
prevê em alguns casos a interação do público (Jochum, 2013).

COP15
O simbolo é desenhado com base no globo terrestre, os encruzilhados de 
linhas são gerados com base na complexidade das alterações climáticas, 
sendo que, cada linha representa um dos 192 estados da ONU.

fig. 115 - Construção COP 15
nr2154 (2015)

fig. 116 - Versões COP 15
nr2154 (2015)
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Leitão, Lélis & Mealha (2014 a,b)
Sandra Leitão, Catarina Lélis e Óscar Mealha (2014a) apresentam quatro princípios de 
construção de IVF com o objectivo de simplificar o trabalho conceptual da construção 
e de interação com as Identidades Visuais Flexíveis.
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Leitão, Lélis & Mealha (2014a,b)

Princípio da Morfologia
Nesta tipologia todas as soluções são construídas com base em 
estruturas construtivas que servem como base para o desenho da marca, 
assegurando a sua compreensão. Desta forma, são fornecidas ferramentas 
básicas para a sua construção como (Leitão, Lélis & Mealha, 2014 a,b):

1. Elementos de Construção: espaço e composição;
2. Elementos de Modelação: proporção, escala e versão:

 
MIT Media Lab
A nova marca da MIT Media Lab segue o método construtivo da identidade 
anterior, uma grelha construtiva 7x7 a qual permitia a construção de toda 
a identidade.

fig. 117 - Mit Media Lab variações 
Pentagram (2014)
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Leitão, Lélis & Mealha (2014a,b)

Princípio da Sintaxe
A mudança acontece a nível espacial, de forma mais decorativa, através 
da forma, cor e textura (Leitão, Lélis & Mealha, 2014 a,b).

USA Today
É um jornal nacional dos Estados Unidos que na comemoração do 30º 
aniversário, sob o desenho de Wolff Olins, lançou a sua nova identidade, 
que consistia num círculo que era combinado com imagem da noticia em 
destaque do dia.

fig. 118 - USA Today variações 
Wolff Olins (2012)

fig. 119 - USA Today cartaz 
Wolff Olins (2012)
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Leitão, Lélis & Mealha (2014a,b)

Princípio da Narrativa
Esta proposta divide-se em duas abordagens: a narrativa síncrona e a 
narrativa assíncrona. Em ambos os casos é possível determinar se são 
“não-interativas, interativo-interpretativas, ou interativo-apropriativas”. A 
síncrona traduz-se na sua construção em tempo real, através da leitura 
de dados, enquanto que na assíncrona a sua construção acontece em 
diferentes intervalos (Leitão, Lélis & Mealha, 2014 a,b).

Doodle - Google
Os Doodles, nome dado às versões especiais da Google, devem de ser 
o exemplo de marca mutável mais conhecido em todo o mundo. Em dias 
de comemorações a Google apresenta uma nova versão da marca com o  
tema em questão, sendo que em alguns casos até é possível a interação.

fig. 120 - Doodle variações
Autores e Datas indefinifos
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Leitão, Lélis & Mealha (2014a,b)

Princípio da Experiência
Enquanto as três opções anteriores são referentes à mudança a nível 
visual, o princípio da experiência não se traduz apenas nos elementos 
visuais e nas mudanças que ocorrem na marca, mas sim na emoção que 
as IVF provocam no público (Leitão, Lélis & Mealha, 2014 a,b).
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Eixo técnico
Técnicas para a sua manipulação
Partindo da proposta de Jair Alves (2015) identifica-se três possíveis 
categorias técnicas para catalogar as IVF: “as convencionais, as de 
software exclusivo e as generativas”. Uma vez que esta sua proposta, em 
casos práticos não é funcional e não responde à realidade projetual,  houve 
a necessidade de sugerir uma retificação para casos práticos. O autor 
defende que só é possível a participação do público nas “generativas” 
mas se formos analisar a marca Ollo (pág.180), verifica-se que essa 
manipulação existe através de um “software exclusivo”. Por isso a nossa 
proposta passa a contemplar a manipulação do público, quer seja nas 
“generativas” como também nas de “software exclusivo”.

Outro dos pontos que a nossa proposta contempla é a criação da 
categoria “livre”. Como podemos ver nos exemplos de estruturação, 
existem casos em que o dinamismo e a flexibilidade ficam ao critério 
do público. Assim sendo, é necessário criar um ponto que realce essa 
liberdade que as marcas flexíveis permitem. 

A nossa proposta para catalogar as IVF através da técnica de manipulação, 
passa a contemplar quatro categorias: as convencionais, as de software 
exclusivo, as generativas e as livre. 
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• Convencionais: são aquelas que dependem da manipulação 
de um designer, que através de ferramentas gráficas ou 
manuais, irá realizar todo o trabalho. Numa primeira fase a 
maioria das marcas esta presente nesta categoria.

Exemplo: a marca EDP (pág.144)  através do kit de formas base. 

• Software exclusivo: como o próprio nome indica, é criado 
um programa específico o qual irá gerar as variações da marca 
com ajuda de um designer que irá estabelecer as cores, 
escalas e ajustar os elementos gráficos. Em alguns casos é 
permitida a interação do público.

Exemplo: a Ollo (pág.180) através da aplicação exclusiva, dava 
a possibilidade de que o público interagisse. 

Generativas: as generativas também têm um software 
exclusivo da marca, mas neste caso o dinamismo ou a 
flexibilidade é gerada automaticamente através de algoritmos, 
dados, entre outros factores, sem a necessidade da 
manipulação de um designer. Em alguns casos também é 
permitida a interação do público.

Exemplo: a marca My Tech Campus  (pág.172)  era gerada a 
partir do tráfego da página.

• Livre: em alguns casos a manipulação poderá ficar ao critério 
do público; assim sendo, este poderá manipular através de 
recursos eletrónicos ou simplesmente através de uma caneta. 

Exemplo: a Aol. (pág.122) dava a liberdade que o público 
escolhe-se a técnica, que podiam ir desde fotografias, desenhos 
até colagens.
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Etapas de classificação.
Após a análise de todas as propostas é essencial criar um diagrama com 
as etapas de classificação, de forma a auxiliar e a subcategorizar cada 
Identidade Visual Flexível.

1. Na primeira fase, no eixo visual, as Marcas Flexíveis foram 
divididas em duas subcategorias:

• Marcas Mutáveis;
• Marcas Dinâmicas;

2. Na segunda fase de classificação, as marcas dinâmicas são 
divididas em diferentes abordagens. Optamos pela criação 
de uma nova proposta, que combina as propostas: de van 
Nes (2012), Jochum (2013) e a de Alves (2015). As categorias 
“Personalizada” e “Generativa” passam a contemplar a 
interação do público. Passando a nossa proposta a ser:

•  Container & Preenchimento;
•  Fundo;
•  ADN (kits, combinação, composição);
•  Fórmula (grelhas, regras...);
•  Personalizada & Interativa ;
•  Generativa.

3. E por fim, o último método de classificação, no eixo técnico,  
relacionado com a técnica empregue para a sua manipulação:

• Convencional;
• Software exclusivo;
• Generativa;
• Livre.

fig. 121 - Etapas de classificação
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Identidades Visuais Flexíveis

Eixo Técnico

• Convencional;
• Software exclusivo;
• Generativa;
• Livre.

MutáveisDinâmicas
• Container & Preenchimento;
• Fundo;
• ADN (kits, combinação, composição);
• Fórmula (grelhas, regras...);
• Personaliza & Interativa;
• Generativa.

Eixo Visual
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Modelo de avaliação
O modelo de avaliação tem como objetivo demonstrar, de forma mais clara 
e objetiva, em que elementos e com que intensidade ocorre o dinamismo 
de cada marca. 
 
Numa primeira fase foi utilizado o diagrama de van Nes (2012), mas 
em alguns casos, a proposta dificultava uma avaliação clara e precisa, 
principalmente no elemento “logo” na qual combina o logótipo e o 
símbolo. A junção destes dois elementos fazia com que em alguns casos, 
um desses elementos não fosse avaliado de forma correta. A solução foi 
dividir este elemento em dois, “logótipo e símbolo”, passando assim a ser 
sete o número de elementos a compor o sistema de identidades visual 
das marcas flexíveis. A “tipografia” passa avaliar a utilização de fontes 
secundárias.
 
Para complementar este método, foi necessário recorrer a uma avaliação 
escalada de zero até três, na qual se avalia o nível de flexibilidade e 
dinamismo de cada elemento isoladamente. Neste modelo de avaliação 
criado com base no diagrama de van Nes (2012) e nos modelos de 
avaliação propostos por Jair Alves (2015) e de Jochum (2013), o nível 
zero corresponde à ausência de flexibilidade, mutação e ou dinamismo, 
enquanto o nível três identifica as marcas que não têm regras ou limitações 
na sua flexibilidade, dinamismo e/ou mutação.

Símbolo

Logótipo

Cor

Tipografia

Linguagem

Imagem

Elementos Gráficos

fig. 122 -Diagrama de classificação

5. Casos de estudo
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0 Símbolo – mudanças básicas (horizontal e vertical, escala...);
Logótipo – mudanças básicas (horizontal e vertical, escala...);
Tipografia – até duas tipografias;
Cor – cores básicas (escala de cinza, preto e branco), sem movimento;
Linguagem – linguagem predefinidas;
Imagem – sem mudanças;
Elementos gráficos – sem mudanças.

Sem alterações:

nível

1 Símbolo –  mudanças previstas;
Logótipo – mudanças previstas;
Tipografia – até seis tipografias;
Cor – pequena variações até seis e movimento;
Linguagem – alterações previstas na linguagem;
Imagem –  imagens previstas;
Elementos gráficos – elementos gráficos previstos.

Alterações pré-concebidas:

nível

2 Símbolo –  pequenas variações;
Logótipo – pequenas variações
Tipografia – até dez tipografias;
Cor – até dez cores e movimento;
Linguagem – variações na linguagem;
Imagem – variações predefinidas;
Elementos gráficos – variações nos elementos gráficos.

Variações com base nas predefinidas:

nível

3 Símbolo –  sem restrições;
Logótipo – sem restrições;
Tipografia – sem restrições;
Cor – sem restrições;
Linguagem – sem restrições;
Imagem – sem restrições;
Elementos gráficos – sem restrições.

Sem restrições:

nível
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Casos de estudo
Os casos de estudo tiveram como objetivo ajudar a perceber de que forma 
estas Identidades Visuais Flexíveis funcionam e de que maneira poderiam 
servir de exemplo para o Creative Science Park (CSP). 
 
Tendo isto em conta, e seguindo como referência a área de intervenção do 
CSP, foram analisadas dezasseis empresas relacionadas com as áreas da 
inovação, ciência, tecnologia, investigação e ensino. 
 
Para uma análise mais completa e esquemática, o estudo dos casos 
seguiu um esquema de cinco fases que visam orientar de forma mais 
eficaz e concreta o estudo de todos os casos: 

1. A primeira fase foi reservada para a identificação da marca, do 
designer responsável e informações adicionais (local da sede, 
segmento de mercado e o ano da implementação da identidade); 

2. Na segunda, foi utilizado o modelo de avaliação apresentado 
anteriormente para, de forma mais concreta e visual, entender 
em que elementos e com que intensidade ocorre a flexibilidade;

3. No terceiro ponto seguiu-se o diagrama de classificação subdividindo 
a marca em diferentes classificações;  

4. No quarto, foi feito um breve resumo da história, valores da 
empresa, como também do processo criativo do designer;

5. No último ponto foi feita uma análise de toda a identidade visual 
de forma a perceber se o dinamismo ocorre em toda a marca. 
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Aol.
Wolff Olins
Nova Iorque - EUA

Internet
2009

Logótipo
Símbolo 

Tipografia
Cor

Linguagem
Imagem

Elementos gráficos

Marca Dinâmica
Fundo

Personalizada & Interativa

Convencional:
Livre

Classificação

Tecnologia

fig. 123 - Aol. variações
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A Aol. (América Online), fundada em 1983, é um portal e um serviço de 
fornecimento de Internet sediado em Nova Iorque, e que pertence à 
empresa Oath. Na sua história, a Aol. orgulha-se em ser uma das empresas 
pioneiras nos anos 90 e inícios dos anos 00 a fornecer o seu serviço de 
Internet premium a milhões de utilizadores. Para muitos, a Aol. foi o primeiro 
contacto com a internet. Em 2007, a USA Today colocou-a em quarto lugar 
como uma das empresas que moldou a Internet. Após esta época dourada, 
devido à mudança dos medias e da comunicação, a empresa não conseguiu 
acompanhar esse desenvolvimento, ficando “presa” ao velho modelo e, 
como consequência, perdeu assinaturas, receitas e a sua imagem foi 
perdendo visibilidade. Para se salvar, a empresa contratou um novo CEO, 
Tim Armstrong, que trouxe consigo uma nova estratégia e objectivo de 
tornar a Aol. numa empresa: “to inform, entertain and connect the world 
with extraordinary content experiences” (Olins, 2017).

Tendo isto em conta, o estúdio Wolff Olins foi contratado com o 
objectivo de tornar a Aol. num media do séc. XXI. Segundo a Wolff 
Olins, foi necessário assinalar que a empresa não era mais uma marca 
do passado que fornecia acesso à Internet, mas sim uma força cultural, 
criativa e futurista que oferecia conteúdos únicos. A nova marca da Aol. 
seria caracterizada pelo seu logótipo simples e confiante, que pode 
ser colocado sobre uma imagem ou elemento gráfico, em constante 
mudança, e até, em alguns casos, em três dimensões. A nova marca 
trouxe novos investidores e meios de comunicação, ganhando vários 
prémios, como o AIGA e o Leão de Cannes. Em 2010 foi nomeada 
para melhor identidade do ano (Olins, 2017).
 
O estúdio, em conjunto com o CEO Tim Armstrong, desenharam 
uma marca que abraçava a fragmentação e a não-linearidade de 
conteúdos. 

“The Internet has 
become tired and 

lazy and needs better 
quality content. This is 
an ambitious mission, 
and we have a lot of 

work to do, but unlike 
most 21st century 

media companies we 
are hiring, developing 
and encouraging the 
best creative talent in 

the world.”
(Tim Armstrong, 2017 CEO, AOL)

fig. 124 - Aol. variações

fig. 126 - Aol. Logótipo

fig. 125 -Antiga marca da Aol. 
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A Aol. foi associada a novas iniciativas e plataformas inovadoras, uma 
das quais dava a possibilidade de o público personalizar a marca através 
do portal “AOLartists.com” que disponibilizava o logótipo para esse fim. 
Só nos primeiros seis meses houve 930.000 visitas e a própria marca 
incentivava a personalização. A mesma página oferecia a oportunidade 
de explorar os trabalhos propostos por diferentes artistas, designers e, se 
necessitassem de uma peça específica para um tema, podiam encontrar 
entre as propostas (Olins, 2017).
 
No primeiro ano, após a criação da nova marca, 40% dos utilizadores 
caracterizam a marca como “criativa”. No final de 2010 a Aol. era a única 
grande marca “on-line” a ter a melhor pontuação no “buzz”* segundo a 
Brand Index**, ficando à frente da Google, Facebook e Yahoo (van Nes, 
2015; Olins, 2017).
 
Esta flexibilidade era visível na maioria da sua identidade e comunicação, 
não havendo uma obsessão com a repetição, como podia ser verificado 
no estacionário da Aol., onde se utilizava a flexibilidade praticamente em 
todos os elementos da marca, desde capas, cartões, flyers, bandeiras, 
outdoors (fig.127,128,129,130).
 
A marca era composta pelo logótipo “Aol.” (fig.126) que poderia ser utilizado 
com imagens, elementos gráficos ou até mesmo vídeos e animações, 
dependendo apenas do gosto e da criatividade de quem a ia manipular. 

A tipografia surgia como um elemento rígido da marca, sendo utilizada 
uma única família tipográfica sem serifa, presente no próprio logótipo, site, 
comunicação, estacionário e publicidade. A única exceção encontrada 
de outra tipografia foi um flyer (fig.129) no qual surge uma tipografia 
caligrafada.

fig. 127 - Aol. Estacionário

fig. 128 - Aol. outdoor e bandeiras

fig. 129 - Aol. flyer

fig. 130 - Aol. cartazes

Buzz* - técnica do marketing que 

visa a propagação de um serviço e/

ou produto através do boca-a-boca 

dos consumidores.

Brand Index** - A BrandIndex é um 

media que avalia a percepção da 

marca, avaliando continuamente a 

percepção do público em relação 

uma marca (www.brandindex.com).
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“Our new identity is uniquely 
dynamic. Our business 
is focused on creating 
world-class experiences 
for consumers and AOL is 
centered on creative and 
talented people – employees, 
partners, and advertisers. 
We have a clear strategy that 
we are passionate about and 
we plan on standing behind 
the AOL brand as we take 
the company into the next 
decade.”
(Tim Armstrong, 2017)

fig. 131 - Aol. Mural sede Nova Iorque

Jon Burgerman (2010)
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A nível de cores, as únicas limitações encontravam-se no logótipo, que deveria 
ser utilizado a preto ou a branco, dependendo do fundo onde seria colocado. Na 
própria sede da empresa não houve restrições na decoração do espaço. Artistas 
foram convidados para personalizar as paredes do edifício (fig.131, pág.126-127). 
Uma vez mais foi visível os valores criativos e inovadores de uma empresa aliados 
a uma Identidade Visual Flexível.

O único suporte onde não era visível esse dinamismo era no site “www.aol.com”.
Apesar de no site do estúdio de Wolff Olins (www.wolffolins.com) ser apresentada 
uma versão em que o site da Aol. (fig.134) apresenta a linguagem usada nos 
cartões (fig.124, pág.124), onde o fundo varia, no site mais recente (2017) 
(fig.135) esse dinamismo desapareceu, passando a ser mais “clean”, quebrando 
por completo os valores criativos da Aol.
 
Quanto à linguagem (fig.139,140,141) , a Aol. “adaptava-se” aos diferentes serviços 
que oferecia e a que era associada, mantendo sempre a fórmula “Aol.________”. 
Quando utilizada nesta forma, a marca era apresentada sem o fundo.

fig. 139, 140, 141 - Aol. exemplos da extensão da marca

Autores e datas indefinidos

fig. 132 - Sala de espera

fig. 133 - Tablet

fig. 134 - Primeiro site

fig. 135 - Site atual

fig. 136 - Aol. em 3D

fig. 137 - Saco

fig. 138 - Aol. t-shirt
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fig. 142 - Bloomsbury Research Institute variações

Bloomsbury 
Research Institute

Igloo
Londres - Inglaterra

Laboratórios 
Pesquisa

2012

Logótipo
Símbolo 

Tipografia
Cor

Linguagem
Imagem

Elementos gráficos

Marca Dinâmica:
Container & Preenchimento

ADN

Convencional

Classificação

Tecnologia
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Fundada em 2011, a Bloomsbury Research Institute, sediada em Londres, 
nasceu de uma iniciativa conjunta entre a London School of Hygiene & 
Tropical Medicine e a University College London, com o objetivo de criar um 
centro de pesquisa, líder mundial em medicina experimental, que reunisse 
tecnologia de ponta para a pesquisa de patógenos e desenvolvimento 
clínico, estudando e pesquisando assim sobre bactérias, parasitas e vírus, 
encontrando novos métodos de detecção, tratamento e controlo (Igloo, 
2017; Marstudio, 2013; Brand New, 2012).

 
Em 2012 foi apresentada uma identidade desenhada pelo estúdio 
Igloo, que levou a cabo ligeiras alterações sobre a solução preexistente: 
a mudança deu-se na posição do símbolo (fig.144,145), passando do 
lado esquerdo para o lado direito, em segundo o naming, que perdeu 
parte da sua denominação e foram retiradas as siglas da instituição e, 
por fim, o logótipo, que deixou de ser visualmente pesado devido ao 
uso do “Bold”, passando agora a ser visualmente mais “limpo”, usando 
uma família tipográfica mais leve que retira o peso visual da marca e 
dando assim mais destaque ao símbolo (Igloo, 2017; Marstudio, 2013; 
Brand New, 2012).

Apesar do seu dinamismo, a sua utilização resumia-se a um site e aos 
cartões (fig.143,146). Ao longo da análise da marca não foi encontrado 
mais nenhum caso onde esta identidade fosse utilizada.

It’s a constantly-
changing 

organisation 
so we wanted 

to develop a 
constantly-

changing identity 
as well.

(Olly Locket, 2012)

fig. 143 - Cartões

fig. 144 - Antiga Marca 

fig. 145 - Redesign  da Marca 
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O conceito tem como base as três áreas de pesquisa, “bactérias, parasitas 
e vírus”, que são traduzidos em símbolos, compostos por linhas retas, 
linhas ondulantes e pontos, que são representações simplificadas de 
imagens científicas, como podemos verificar na imagem abaixo.

1. Os pontos pequenos representam a visão microscópica de um 
parasita;

2. As linhas ondulantes representam o vírus;
3. Os raios que alinham no perímetro da circunferência representam 

o mapa do genoma da bactéria (Marstudio, 2013).

Estes símbolos podiam ser utilizados separadamente, mas era quando se 
dava a combinação entre os três grupos (fig.149) que a identidade ganhava 
um enorme impacto, devido ao dinamismo que provocava e ao número de 
variações que permitia.
 
Aliada a esta flexibilidade, a cor não possuía diretrizes ou limitações, 
permitindo que uma simples combinação possuísse ainda mais variações 
devido à possibilidade de utilizar um leque de cores distintas (Marstudio, 
2013).
 
A nível do site (www.bloomsburyresearchinstitute.org.uk) (fig.146) não foi 
possível analisá-lo devido a este estar em manutenção, mas segundo a 
página “Design week”, segundo o estúdio de design Igloo, é possível a 
utilização de diferentes variações no site, tal como nos cartões (Angus 
Montgomery, 2012).

1

3

2

fig. 146 - Site

fig. 149 - Exemplos de combinações

fig. 147 - Imagens reais

fig. 148 - Elementos gráficos

Mar Studio (2013)
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Design 
Academy Eindhoven

The Stone Twins
Eindhoven - Holanda

Educação
2010

Marca Dinâmica:
Personalizada & Interativa

Container & Preenchimento
Fórmula

Convencional
Livre

Classificação

Tecnologia

Logótipo
Símbolo 

Tipografia
Cor

Linguagem
Imagem

Elementos gráficos

fig. 150 - Design Academy Eindhoven personalizações
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A Design Academy Eindhoven (DAE) é uma das universidades de design mais 
importantes do mundo, fundada em 1947, e tem no seu ADN a criatividade, 
a paixão, a flexibilidade, a autenticidade e, por último, a curiosidade (The 
Stone Twins, 2011; Brand New, 2011b; van Nes, 2012; DAE, 2017).
 
Em 2010, o estúdio The Stone Twins desenvolveu a marca baseada na 
letra “E” de Eindhoven, de forma abstrata, formando uma grelha com três 
espaços em branco (fig.152). Estes três espaços serviam para a interação 
e personalização por parte de alunos e docentes, que podiam escrever o 
nome da universidade, expressões ou até mesmo o próprio nome (fig.153) 
(The Stone Twins, 2011; Brand New, 2011b; van Nes, 2012; DAE, 2017).

fig. 152 - Símbolo fig. 153 - Marca Personalizada

A marca funcionava como um sistema, enquanto o símbolo mantinha 
se inalterado. Era possível escrever uma palavra em cada espaço 
com a cor pretendida. Este sistema flexível mantinha a identidade 
sempre atualizada e “fresca”, a participação provocava um certo 
apego à marca e a personalização manuscrita tornava-a mais 
pessoal e autêntica.  

“Staff and students 
are encouraged to 
customise the logo 

(a bold graphic E 
for Eindhoven) with 
different messaging 

in order to convey the 
academy’s inclusive, 

progressive and 
dynamic nature.

(The Stone Twins, 2010)

fig. 151 - Exemplo da 

personalização em t-shirts
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A versão principal desta marca era esta janela a solo ou combinada com 
o nome da instituição caligrafado (fig.155). Em alguns casos havia versões 
em que este símbolo era reduzido a duas células e até mesmo a uma linha. 
O logótipo tinha diversas escalas e alinhamentos (fig.156).
 
Nos vídeos de apresentação da marca, entrevistaram várias pessoas 
aleatóriamente perguntando qual era o significado do símbolo. Enquanto 
os entrevistados respondiam em Holandês de forma direta, as legendas em 
Inglês descreviam de forma “atrevida” e com uma linguagem “complexa” o 
novo sistema. Num dos casos uma mulher entrevistada diz “eu acho que 
parece uma janela” enquanto nas legendas aparece “The centrepiece 
of a unique brand”. Estes vídeos, combinados com as possibilidades 
de personalização da nova identidade, refletiam o espírito de inclusão, 
progresso e dinâmica natural (The Stone Twins, 2011; Brand New, 2011b; 
van Nes, 2012; DAE, 2017).
 
É de referir que no site do estúdio The Stone Twins (www.stonetwins.
com), os designers informam que deixaram de estar envolvidos com a 
Design Academy Eindhoven, devido à apropriação indevida da estratégia 
da marca, e também devido à ausência de um verdadeiro tutor da marca, 
que levou a inconsistência na implementação da mesma (The Stone Twins, 
2011).

fig. 155 - Versão principal

fig. 154 - Capa

fig. 156 - Variações da marca.
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A cor, por seu lado, era um dos elementos mais dinâmicos, onde, apesar 
da restrição, preto ou branco para o símbolo, a personalização não tinha 
limitações.
 
A nível da linguagem, foram encontrados vários exemplos (fig.158,159), 
onde a marca comunicava serviços, acontecimentos, entre outros. Esta 
mudança já se dá fora da área de personalização.

Quanto à sua implementação, não foram encontrados muitos exemplos, 
ficando resumidos aos exemplos dados pelo estúdio de design, pelo site 
Under Consideration e algumas publicações na página do Facebook da 
Design Academy Eindhoven.
 
A página web da instituição (fig.157) não demonstrava praticamente 
nenhum dinamismo. O único dinamismo encontrado no símbolo foi a nível 
da linguagem (fig.159) e na passagem da versão principal para a versão de 
uma linha. Não foram visível exemplos da possibilidade de personalização 
da marca.

fig. 159 - Exemplo de mudança na linguagem no site. 

fig. 157 - Site

fig. 158 - Exemplo de mudança 

na linguagem
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Nas restantes implementações, como por exemplo as publicidades e 
merchandising, era visível um maior dinamismo com a utilização da área 
de personalização da marca. Nos casos acima demonstrados, é possível 
verificar a possibilidade que esta identidade oferecia, utilizando as áreas 
de personalização para comunicar exposições, eventos, palestras e 
muito mais acontecimentos. Nestas ocasiões não era utilizada qualquer 
referência à universidade. 
 
Esta fórmula mantinha-se no merchandising, que tirava partido desses 
espaços, como demonstrado na página anterior (fig.151, pág.136), onde era 
possível personalizar as próprias t-shirts, tornando-as únicas e especiais 
para cada aluno.

fig. 160,161 - Marca utilizada em 
diferentes contextos

fig. 162 - Agenda
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Digital October
ONY

Moscovo - Rússia
Parque Tecnológico

2013

Marca Dinâmica:
Container & Preenchimento
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Classificação

Tecnologia

Logótipo
Símbolo 

Tipografia
Cor

Linguagem
Imagem

Elementos gráficos

fig. 163 - Variações da marca DO
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O DO, acrónimo de Digital October, é um parque tecnológico na Rússia 
que reúne uma nova geração de investidores e de investigadores, focado 
na comunidade empresarial tecnológica a nível global. Divide-se em duas 
áreas principais: novas tecnologias e empreendedorismo tecnológico. 
Costuma estar associado a grandes fóruns e conferências sobre novas 
tecnologias e startups (ONY, 2013; Digital October, 2017).
 
A marca foi “desenhada” para pessoas que pensam que o mundo está 
cheio de oportunidades e ação, criando assim uma solução capaz de 
combinar diferentes significados conceptuais. A utilização do acrónimo 
“DO”, em português “fazer”, era, segundo os designers, uma chamada 
à ação, tal como a própria empresa que foi criada para a ação. Segundo 
os autores, o logótipo ía ao encontro das tecnologias, parecendo um 
“userpic”*, que faz parte do mundo digital. Outro dos elementos que fazia 
parte do branding da DO era o ruído digital que suportava visualmente a 
marca (ONY, 2013; Digital October, 2017).

A marca poderia ser apresentada de duas formas: na primeira, o logótipo 
era combinado com o nome do parque por extenso, “Digital October”, e 
na segunda versão era aplicada simplesmente com “DO”. Em ambos os 
casos poderiam ser combinados com imagens no seu fundo.
 
Userpic* - ícones ou avatares utilizados para representar-nos, ou os nossos sentimentos e atividades.

fig. 164 - Mural.

fig. 166 - Versões da Marca

fig. 165 - Versão Natal

fig. 167 - Exemplos da marca como 
“bloco de notas”
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O dinamismo era visível no próprio logótipo, que era preenchido com as 
mais diversas imagens, desde o ruído digital, fotos da cidade e da sua 
sede. O logótipo ainda tinha a possibilidade de se adaptar a diversas 
atividades e celebrações, como é o exemplo da versão de natal (fig.165)
e em outros casos, servia de suporte para anunciar eventos, assuntos e 
atividades (fig.166,167). Quanto à cor, não existia limitações, uma vez que 
a marca não restringia o uso de imagens nem de elementos.
 
A linguagem permitia também uma grande variedade de dinamismo, 
embora fosse necessário que o início da frase começasse com “DO”, 
como por exemplo “DO everything” (fig.169). Este dinamismo era utilizado 
em praticamente toda a identidade.

O site (www.digitaloctober.ru/en) utilizava o símbolo como uma espécie de 
bloco de notas onde informava eventos e anúncios (fig.167,173). Sem este 
elemento o site seria extremamente estático.
 
A nível da implementação da marca, era visível a utilização do jogo 
de palavras, adaptando a linguagem a contextos específicos, frases 
motivacionais e até a funções de objetos, como o exemplo do marcador 
(fig.174). Outro dos pontos onde era visível o dinamismo no merchandising 
era na alteração do preenchimento da marca (fig.168, 169, 172).

fig. 168 - T-shirt

fig. 169 - Estacionário “Do everything”

fig. 170 - Embalagem

fig. 171 - Pen

fig. 172 - Outdoor

fig. 173 - Site

fig. 174 - Marcador

“Do notes”
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fig. 175 - EDP variações
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A Energias de Portugal (EDP), a maior produtora, distribuidora e 
comercializadora de eletricidade em Portugal, é, também, a nível mundial, 
uma das maiores operadoras de energia eólica. Em 2017 integrou 
pelo décimo ano consecutivo o índice de sustentabilidade “Dow Jones 
World”, o mais exigente do mundo, que tem como objetivo distinguir as 
companhias com melhor desempenho, em questões ligadas à transparência, 
sustentabilidade e excelência ambiental, económica e social. A EDP 
destaca-se pela visão de  “uma empresa global de energia, líder em 
criação de valor, inovação e sustentabilidade” e devido aos valores 
que transmite, relacionados com a confiança, a excelência, a iniciativa, a 
inovação e a sustentabilidade (EDP, 2007,2017).
 
Um dos fatores que levou à substituição da antiga marca (fig.177) desenhada 
em 2004 pelo estúdio Mybrand, foi a queixa apresentada pela empresa 
metalúrgica “O Feliz” (fig.178), relativamente às semelhanças entre os dois 
símbolos. Após vários anos em tribunal, e uma vez que a marca “O Feliz” já 
se encontrava registada no INPI, a EDP mudou a sua identidade em 2011 
(Negócios, 2004; EDP, 2007,2015). 

Esta identidade, desenhada pelo estúdio Sagmeister & Walsh,   
baseada na visão e nos valores da EDP, enquanto empresa 
dinâmica, inovadora e líder de criação, resultou numa identidade, 
ágil e energética. A marca era composta por três elementos chave 
que eram facilmente reconhecíveis como sendo da EDP.  Primeiro, 
a cor vermelha, o segundo, o logótipo com o acrónimo da Energias 
de Portugal (edp) e, por fim, os elementos gráficos que compunham 
o seu símbolo. Estes elementos gráficos serviam de kit (fig.182) para 
a construção de novas versões para o símbolo como para a criação 
da restante identidade visual (AIGA, 2013; EDP, 2007,2015).

“Com este sistema 
moderno, flexível

e adaptável, a 
marca reafirma 

os seus valores 
essenciais e 

acompanha o 
ritmo de mudança 

deste setor.”
(EDP, 2007)

fig. 178 - Marca “O Feliz”.

fig. 177 - Antiga Marca da EDP.

fig. 176 - EDP balão de ar quente
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No manual de normas da marca essas variações são resumidas a sete, 
sendo apresentadas como as principais que deviam ser utilizadas 
alternadamente, de forma a salientar o dinamismo da marca. O texto ainda 
salientava a possibilidade da criação de mais variações. Sagmeister previu 
cerca de oitenta e cinco variações diferentes (AIGA, 2013; EDP, 2007, 
2015).

O mesmo manual indicava três versões da marca principal (fig.181): uma 
composta com a sombra, que acrescenta uma certa dimensão à marca,  e 
que deveria ser utilizada sempre que possível. Na segunda versão a sombra 
desaparecia e era usada geralmente em fundos com ruído. A terceira 
versão, era composta apenas pelo lettering que era utilizado em escala 
reduzida. Estes elementos gráficos e o seu sistema de combinações eram 
utilizados em toda a comunicação da EDP, desde ilustrações a vídeos, 
criando assim uma linguagem global, coerente e dinâmica, identificando 
sempre a empresa (AIGA, 2013; EDP, 2007,2015).
 
Os elementos gráficos (fig.182) eram, de certa forma, uma transição da 
identidade anterior, em que graficamente, o sorriso foi substituído por um 
kit de elementos gráficos: círculo, quadrado, triângulo e semicírculo, que 
podiam ser combinados de forma a criar centenas de versões diferentes 
sem nunca perder a sua identidade (AIGA, 2013; EDP, 2007,2015).

fig. 181 - Versões da marca

fig. 182 - Elementos básicos da identidade da marca.

fig. 181 - Variações da Marca.

fig. 180 - Implementação da marca

em bandeiras.
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Como referido anteriormente, a cor era um dos elementos mais 
identificativos da EDP, ficando a sua utilização restringida aos tons de 
vermelho, tirando os casos das versões monocromáticas e escala de 
cinza.
 
A nível de linguagem, a EDP adaptava-se às diferentes áreas de serviços 
que oferecia, reservando certos símbolos para alguns serviços específicos. 
No caso das energias renováveis (fig.184), o símbolo reservado para a 
identificar era um conjunto de semi-círculos que formavam uma hélice/flor. 

Na tipografia foram encontrados dois tipos distintos, o principal, utilizado 
no logótipo da marca, uma tipografia caligrafada, e a segunda uma fonte 
exclusiva, a EDP Preon, reservada para a comunicação da marca. Em 
alguns casos estas duas famílias tipográficas surgiam em simultâneo 
(fig.185), como nos casos em que a marca é apresentada com o slogan, 
um serviço ou uma submarca (EDP, 2015).
 
O site da EDP (www.edp.pt) (fig.186,187,188) mantinha este sistema 
dinâmico, a marca estava sempre em movimento, variando sempre entre 
as sete versões principais. No restante site era visível a utilização do 
vermelho característico da marca e também da tipografia EDP Preon.

 A restante implementação da marca, mantinha as principais características: 
a predominação dos tons de vermelho, a utilização dos elementos gráficos, 
ilustrações, e as diversas versões da marca.

fig. 183 - Ilustração

fig. 185 - Slogan

fig. 184 - Submarca

fig. 186 - Página principal

fig. 187 - Site elementos gráficos

fig. 188 - Página EDP empresas
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fig. 189 - HDL variações
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A Helsinki Design Lab (HDL), fundado pela Sitra, fundo Finlandês para 
a inovação, era uma instituição que utlizava o design estratégico para 
estudar e resolver desafios em grande escala. Tinham como objetivo, 
promover o conhecimento e as capacidades. A HDL teve vários períodos 
de funcionamento sendo o último de 2009 até 2013 (TwoPoints, 2017; 
Boyer, 2013).
 
A linguagem visual adotada pela HDL tentava responder a três pontos: o 
primeiro, responder o que é o design estratégico. O segundo, representar 
o legado deixado anteriormente pela HDL. Ao longo da pesquisa foram 
encontradas fotografias (fig.192) e documentos datados de 1968, 
referentes  ao primeiro evento relacionado com a HDL, onde era visível a 
elegância dos eventos. E o terceiro ponto, como a HDL estava associada 
a uma instituição como a Sitra que tem obrigações governamentais, foi 
necessário manter uma linha séria, com uma expressão visual mínima, 
sem as excentricidades do design da contemporaneidade (TwoPoints, 
2017; Boyer, 2013).

O resultado foi a criação de uma identidade com 
duas zonas distintas (fig.193). A primeira zona 
destinada à manipulação e à personalização, onde 
deveriam ser colocadas imagens, textos, elementos 
gráficos de um conteúdo específico; a segunda 
área, destinada ao logótipo, a denominação 
Helsinki Design Lab, e a referência à Sitra. Em 
alguns casos, embora raros, o nome da HDL 
desaparece para ser substituído pelo nome de 
um evento (TwoPoints, 2017; Boyer, 2013).

fig. 192 - Fotografias do evento 1968.

Kristian Runeberg (1968) fig. 193 - Marca HDL

fig. 190 - HDL flayer

Johannes Romppanen (2013)

fig. 191 - HDL poster

Johannes Romppanen (2013)

1

2
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A primeira zona destinava-se a manipulação e podia ser compreendida 
como uma tela em branco onde poderiam ocorrer diversas personalizações 
por parte dos diferentes atores. Nesta área era possível encontrar dois 
elementos gráficos distintos. O primeiro, três formas criadas a partir das 
letras HDL (fig.196), sendo que quando utilizada em grandes dimensões ou 
combinada com outros elementos (texto, imagens e elementos gráficos) só 
deveria ser utilizada a “letra D”, ou seja, a posição e a distribuição destes 
elementos/letras não eram fixas. O outro elemento, a “rede” (fig.197), que 
simbolizava a sinergia entre os diferentes atores, um conjunto de pontos 
interligados que representavam a síntese dos problemas complexos e 
fortalecia o reconhecimento da marca (TwoPoints, 2017; Boyer, 2013).
 
A nível cromático, a cor predominante era o azul, Pantone 72, baseado 
na bandeira Finlandesa, mas a HDL permitia a utilização de uma paleta de 
cores secundárias, já predefinida para combinar com o azul. Estas cores 
deveriam ser utilizadas em casos em que existisse a sobreposição dos 
elementos sinérgicos com o símbolo da letra “D” (TwoPoints, 2017; Boyer, 
2013).

A utilização deste sistema era visível em toda a identidade, 
principalmente em cartazes (fig.194,195) e capas de livro, onde a 
marca era personalizada de forma a corresponder aos temas 
apresentados. Em tamanhos reduzidos, como o papel de carta e 
envelopes, a versão utilizada é sem personalização.
 
A nível do site (www.helsinkidesignlab.org) não foi visível a utilização 
deste sistema dinâmico, sendo o único elo de ligação a cor azul. 

fig. 196 - Formas HDL.

“The ideas are what 
matter in the end, and 
I hope the value of our 
work is determined by 
the value of nothing 
other than our thinking 
and execution.”
(Boyer, 2013) 

fig. 194, 195 - Marca variações poster.

fig. 197- Exemplos de ligação 

sinergetica.
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A Made in NY Media Center by IFP, criada em 2013 através da parceria 
Independent Filmmaker Project (IFP) e a Corporação de Desenvolvimento 
Económico da Cidade de Nova York, é um espaço multidisciplinar e 
colaborativo que deu origem a uma comunidade centrada em apoiar e 
conectar as próximas gerações de empresários tecnológicos e media, 
artistas e inovadores com recursos, eventos, mentoria, oportunidades 
educacionais e industriais. Este espaço colaborativo, desenhado pela 
MESH Architects, abrange mais de vinte mil metros quadrados em Nova 
Iorque. O espaço contempla uma incubadora de media na parte inferior, 
na parte superior um espaço mais aberto, um co-working e, à volta destes 
espaços, várias áreas de trabalho, salas de aulas, de conferência, de 
edição e ainda pavilhões dramáticos, salas de triagem, cafés, galerias e 
bibliotecas (Media Center, 2017a).
 
O espaço era criativo, tecnológico, inovador, moderno, que pretende 
realçar as novas formas de trabalho aliadas a um design que incentiva 
a comunicação entre os diferentes trabalhadores independentes que 
trabalham no centro, de forma a criar uma comunidade que se traduz em 
parcerias e aprendizagem (Media Center, 2017b).
 
A identidade desenhada pela “Area 17” era composta pela tipografia 
Calibre que compunha o nome da instituição e dos seus criadores e um 
símbolo que tem por base uma grelha (fig.201) desenhada a partir da 
planta do edifício da Media Center (Area 17, 2017).

fig. 199 - Localização edifício

fig. 200 - Pormenor interior

fig. 201 - Grelha conceptual
Area 17
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A marca poderia ser apresentada em duas versões distintas: a primeira 
aplicada apenas com o logótipo (fig.205), que deveria ser utilizada como 
versão reduzida, e a segunda versão utilizada com a grelha de construção 
que podia ser subdividida em três versões distintas.
 
A primeira e principal, possuía três opções (fig.205) que deviam ser 
utilizadas alternadamente e representavam o parque como um todo e que 
deviam ser utilizadas em casos gerais (Area 17, 2017).

fig. 202 - Corredor

fig. 203 - Salas de trabalho

fig. 204 - Interior

fig. 205 - Logótipo

fig. 206 - Versões principais
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A segunda versão, um pouco mais complexa, era destinada aos membros 
da Media Center. Era composta por um grupo de catorze elementos gráficos 
(fig.207) que representavam as diferentes funções e dez cores predefinidas 
que simbolizam as disciplinas. Cada versão era criada automaticamente, 
tendo em conta o número de elementos, a disciplina e a função. As figuras 
geométricas cresciam conforme o número de elementos de cada função, 
tornando ainda mais dinâmico este sistema (fig.208) (Area 17, 2017).
 
Desta forma, era possível criar um leque infinito de soluções, sem nunca 
perder o seu reconhecimento, conseguindo a marca tornar-se única para 
cada membro do centro.
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A terceira opção era de cariz mais criativo, onde a única regra era manter 
a posição do logótipo. A grelha desaparecia e podia ser substituída por 
ilustrações e experiências interativas, que deveriam ser utilizadas em 
eventos especiais. É de referir que esta opção só foi encontrada numa 
referência (fig.210) e foi no próprio manual de normas da marca.
 
Quanto à sua implementação, e começando pelo site (fig.209) (www.
nymediacenter.com), o dinamismo era visível no símbolo e no fundo, 
que alternavam entre as três opções principais da marca principal. Esta 
fórmula também era visível no restante estacionário onde, por exemplo, 
nos cartões pessoais (fig.211) era utilizada a segunda versão, criando 
assim cartões únicos para cada elemento do parque.

fig. 209 - Dinamismo no site

fig. 210 - Marca personalizada

fig. 211 - Cartões pessoais personalizados
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fig. 212 - Variações da marca
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O MIT Media Lab foi fundado em 1985, pelo professor Nicholas 
Negroponte e Jerome Wies do instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT). É um dos centros de pesquisa e desenvolvimento mais famosos do 
mundo, com mais de 350 projetos que variam desde abordagens digitais 
para o tratamento de distúrbios neurológicos, carros elétricos e cidades 
sustentáveis (Brand New, 2014; Alves, 2015; Pentagram, 2017a).

 
A antiga marca lançada na comemoração dos vinte e cinco anos do 
Mit Media Lab, em 2011, foi desenhada em conjunto entre E. Roon 
Kang e a TheGreenEyl (fig.214). Apesar da sua aceitação e da crítica 
favorável, devido a uma abordagem inesperada e irreverente que 
permitia a criação de milhares de variações da marca, esta pecava 
pela falta de uma ligação formal com a marca do MIT Press (fig.218). 
“Pecava” também pela dificuldade em fornecer uma única versão da 
marca aos patrocinadores e parceiros, por não existir uma versão 
fixa, resultando também em falta de funcionalidade, uma vez que 
este não conseguia adaptar-se às vinte e três áreas da Media Lab. 
Devido a este problema o MIT Media Lab, optou por criar uma nova 
marca, capaz de fazer a ligação com o MIT Press e que mantivesse a 
flexibilidade da marca anterior (Brand New, 2014; Pentagram, 2017a).

“Using the same 
underlying grid as 
the previous logo, 

the designers 
extended that 

identity to each of 
the 23 research 

groups that lie at 
the heart of the 

Lab’s activity.”
(Pentagram, 2017)

fig. 213 - Cartões

fig. 214 - Variações da marca anterior
The Green Eyl  (2011)
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A nova identidade, desenhada em 2014 pela Pentagram, combinava as 
linhas do MIT e a grelha 7x7 da identidade anterior (fig.216). Com base 
nessa grelha, foram desenhados vários monogramas que foram utilizados 
como logótipos do Media Lab. Essa mesma grelha serviu como base para 
desenhar toda a imagem do laboratório, incluindo os vinte e três grupos de 
pesquisa. Este sistema de “glifos”*, conseguiu estabelecer uma identidade 
coesa e fixa, que realçava a diversidade e atividades do Laboratório (Brand 
New, 2014; Alves, 2015; Pentagram, 2017a).

fig. 218 - Marca The MIT Press

A marca desenhada pela Pentagram exigia uma certa interpretação e 
descodificação; de forma a entender as letras escondidas ”ML” (fig.217), 
estas iniciais da marca eram colocadas num ângulo de 45º. A grelha servia 
de modelo para toda a identidade, criando monogramas para todos as 
áreas de intervenção. Estas formas retorcidas criavam um conjunto de siglas 
codificadas e enigmáticas, sendo uma espécie de símbolos primitivos. A 
maioria destes monogramas eram imperceptíveis, necessitando de uma 
legenda com o nome da área de forma a interpretar de forma mais fácil e 
eficaz (Brand New, 2014; Alves, 2015; Pentagram, 2017a).
 
Esta espécie de “jogo” na grelha 7x7 permitia criar um infinito número de 
possibilidades, tornando-a interessante, única e lúdica. Esta  nova identidade 
foi ao encontro do que a Media Lab é, uma identidade caracterizada  por 
“unconventional logo and identity for an unconventional institution” 
(Brand New, 2014).

fig. 215 - Marca anterior

fig. 216 - Evolução fig. 217 -Resultado final

Glifos* -  figura que dá características 

particulares a um símbolo.
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fig. 219 - Tipografia criada com base na grelha 7x7

fig. 220 - Variações de um único caráter fig. 221 - Ícones
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Como referimos anteriormente, esta nova identidade permitia a criação de 
um número infindável de formas e, partindo dessa lógica, a Pentagram 
criou uma tipografia específica (fig.219) com base na grelha 7x7. De forma 
a facilitar a variação de cada forma, foi criado um “algoritmo” que criava 
o número máximo de variações que um caráter pudesse ter (fig.220). 
Desta forma, era possível que este se adaptasse aos diferentes tipos de 
monogramas. Os ícones (fig.221) eram criados com a mesma base da 
tipografia, permitindo um número infindável de formas sem que estes 
perdessem a conexão à MIT Media Lab. (Brand New, 2014; Pentagram, 
2017a)
 
A nível tipográfico verificou-se existirem duas famílias, a primeira exclusiva da 
marca (fig.218), desenhada a partir da grelha 7x7, usada para os monogramas 
e em alguns meios de comunicação e, a segunda, a Helvetica, que já era 
utilizada anteriormente nos meios de comunicação do MIT, era utilizada 
em conjunto com o monograma, servindo de espécie de “legenda”, sendo 
a fonte maioritariamente utilizada na comunicação (fig.226).
 
A linguagem (fig.227) era um dos elementos mais dinâmicos da marca. 
Como referido, a marca adaptava-se às vinte e três áreas de estudo 
mas  também tinha a capacidade de comunicar locais, serviços e até mesmo 
mensagens.

fig. 227 - Variações na linguagem e 
forma

fig. 226 - Variações na linguagem

fig. 222 - Painel

fig. 223 - Flyers

fig. 224 - Sinalética elevadores

fig. 225 - Aplicação digital
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Quanto à cor, esta apresentava-se como um elemento estático apesar das 
diversas aplicações e suportes em que a marca se apresentava, sendo 
que a sua utilização se restringia ao preto e ao branco.
 
A página web (www.media.mit.edu) sofreu algumas alterações nos últimos 
anos. No desenho do site anterior (fig.228) predominavam as cores 
características do MIT Media Lab, o preto e o branco, e no site atual (2017) 
(fig.229) foi visível a utilização de mais cores devido a utilização de muitas 
imagens como fundo, tornando o site mais “vivo” e dinâmico. A nível de 
identificação, utiliza o sistema de “glifos” para identificar as diversas áreas 
de estudo e os títulos.

A implementação da marca MIT Media Lab, era rica e dinâmica, dando 
a possibilidade para diversas aplicações criativas, como é o exemplo do 
cubo de Rubik (fig.230), que permitia a construção dos diversos “glifos” 
da marca.

fig. 228 - Antigo Site

fig. 229 - Site atual

fig. 230 - Cubo Rubik

fig. 231 - Capas

fig. 232 - Fita-cola

fig. 233 - Mala

fig. 234 - Cartão de identificação

fig. 235 - T-shirt
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fig. 236 - Variações da MML



169



170

Fundada em 2006, a Mobile Media Lab (MML) está localizada na 
Universidade de Montreal e de Toronto e destina-se à investigação crítica 
e criativa, interdisciplinar, sobre os diferentes conceitos, abordagens 
da “mobilidade”, desde a comunicação sem fios, tecnologias móveis e 
práticas dos media. A MML reúne uma equipa única especializada em 
arte, design, engenharias, novos medias, teorias culturais, estudos de 
ciências sociais e políticas (van Nes, 2012; MML, 2017).
 
Em 2008 o estúdio FEED foi contratado para desenhar uma nova 
identidade. Foi necessário trabalhar em duas aplicações de código aberto, 
Scriptographer e Fontstruct, que projetaram três séries de glifos das letras 
“M” e “L” (fig.238). Isto resultou na criação de mais de sessenta símbolos 
e a cada série foi atribuída uma cor (azul, laranja e magenta). Estes 
glifos/símbolos, podiam ser utilizados a solo ou em camadas (fig.239), 
influenciando assim o efeito visual e a cor devido à sobreposição de cores 
(van Nes, 2012; MML, 2017).
 
Estes elementos gráficos, gerados automaticamente, assemelham-se às 
placas de circuitos, cidades e edifícios. Ainda seguindo este sistema, foram
utilizados estes símbolos como tipografia, sendo o mesmo método utilizado 
no site, traduzindo o texto em elementos gráficos, que posteriormente 
eram utilizados no fundo do site (van Nes, 2012; MML, 2017).

A utilização desta identidade resume-se maioritariamente ao site, apesar 
de existirem outras aplicações, sendo que a única encontrada na pesquisa 
web foi a fita-cola (fig.240). Na análise do site (www.mobilemedialab.ca) 
foi visível o dinamismo na sobreposição do logótipo e na mudança da 
cor, que muda conforme a área que está visitar. O fundo (fig.242) segue 
o mesmo esquema de cor e sobreposição, sendo influenciado pelo texto 
que a página apresenta, criando assim um fundo em constante mudança.

fig. 237 - Background construindo 

automaticamente a partir 

do texto do site

fig. 238 - Glifos letra M e L

fig. 239 -  Simulação da sobreposição 

dos elementos

fig. 240 -  Fita-cola

fig. 241 -  Fita-cola  pormenor

fig. 242 -  Site da MML
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fig. 243 -  My Tech Campus variações
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A My Tech Campus é uma rede digital para as pessoas que trabalham no 
Hightech Campus Eindhoven. Esta rede foi desenhada com objectivo de 
se tornar na comunidade digital do campus com mais de 2000 membros 
(van Nes, 2012).

O nome e a identidade ficaram a cargo do estúdio Edhv. Segundo os 
designers, o que começou por ser uma pesquisa sobre a comunidade do 
campus resultou numa marca dinâmica (van Nes, 2015; Ednv, 2017).
 
O símbolo era gerado automaticamente, mostrando em tempo real 
toda a atividade online do campus. Cada cor representava uma parte da 
comunidade na plataforma, como por exemplo, eventos, discussões e 
notícias. O número de círculos no círculo principal eram baseados no número 
de itens numa secção, enquanto o tamanho dos círculos era influenciado 
pelo número de visitantes por cada item (van Nes, 2012; Ednv, 2017).
 
Este sistema conseguia refletir e traduzir graficamente o tráfego da página, 
sendo que as células demonstram o número de pessoas que estão ativas, 
e a cor representa a informação que está a ser acedida. 
 
A sua utilização estava reservada ao site (fig.244), sendo a única exceção 
encontrada no lançamento, a qual foi implementada em cartazes (fig.245). 
A partir de 2015 a plataforma foi integrada no site da Hightech Campus 
Eindhoven, deixando assim de existir e fazendo com que não fosse possível 
analisá-la (van Nes, 2015; Ednv, 2017).

fig. 244 - Sites

fig. 245 -  Cartaz
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fig. 246 -  Varriações
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A New Prevention Technology é uma parcela da GNP+ (Global Network 
of People Living with HIV), que apoia pesquisas e desenvolvimentos 
tecnológicos relacionado com o HIV (BYCZEK, 2010; van Nes, 2012; 
COOEE, 2017)
 
A identidade, desenhada pela COOEE tinha, como base as estruturas 
celulares e as tecnologias de prevenção datadas, pelo o menos, até a 
2017, traduzindo essas técnicas em linhas gráficas específicas (fig.247), 
combinando-as posteriormente em círculo, dando a possibilidade de 
desenvolver um número infinito de variações (BYCZEK, 2010; van Nes, 
2012; COOEE, 2017)
 
O estúdio ainda definiu a oportunidade de adicionar novas linhas gráficas 
com base em novas tecnologias. Estas linhas gráficas (fig.248) podiam ser 
combinadas de várias maneiras representando os diferentes estágios de 
prevenção.
 
Outra das formas de destacar esta identidade foi na utilização da cor verde, 
ao contrário das outras organizações e instituições que utilizam sempre 
a cor vermelha. Desta forma, a New Prevention Technologies conseguiu 
diferenciar-se e criar uma aparência mais “medicinal” (BYCZEK, 2010; van 
Nes, 2012; COOEE, 2017)
 
Este sistema não estava apenas reservado à construção do símbolo mas 
também à restante identidade (fig.249). Após perceber estes códigos 
visuais, estes proporcionam uma compreensão e leitura mais fácil e eficaz, 
podendo assim qualquer pessoa entender (BYCZEK, 2010; van Nes, 
2012; COOEE, 2017)

fig. 247 -  Código das formas

fig. 248 -  Exemplos de combinações

fig. 249 -  Implementação na revista
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fig. 250 -  Variações da ollo
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A Ollo é uma empresa de Internet, lançada em 2011 com o objetivo de se 
expandir para outros países a partir do ponto inicial. Apesar deste objectivo 
de expansão da marca, esta só foi encontrada em Dhaka, Bangladesh 
(Ollo, 2017).
 
O estúdio Bibliotheque Design ficou responsável pela criação total da 
marca, desde estratégia, nome e identidade visual. O conceito da Ollo 
tinha como base uma linha de comunicação que liga as comunidades pela 
Internet. O estúdio tinha como objetivo criar uma experiência de marca 
que a diferenciasse no mercado saturado das telecomunicações.

 
O logótipo foi desenhado de maneira a explorar as novas tecnologias 
da época, o touch-screen (fig.251), através de um software exclusivo 
o qual permitia a manipulação interativa com esta linha tridimensional,  
permitindo assim essa manipulação e criação de um número infinito 
de possibilidades (Bibliotheque Design, 2017).
 
Durante o estudo verificamos que o único local que dava 
a possibilidade de “brincar” com a marca foi na página do estúdio 
(www.bibliothequedesign.com), que na apresentação da marca, 
oferecia essa oportunidade. No site da Ollo não foi encontrada esta 
experiência. 

The logo is the first to 
exploit the new multi-

touch hardware of smart 
phones and tablets. 

Custom software 
allows for interactive 

manipulation of the logo 
to become a creative 

tool in building the visual 
language.

(Bibliotheque Design, 2017) 

fig. 251 -  Interação com a marca
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Comparando a marca lançada em 2011 e a marca utilizada em 2017, é 
visível uma enorme incoerência e diferença entre o desenho da marca inicial 
e da presente marca. O desenho e a estratégia inicial da marca (fig.252) não 
foi visível ao longo da análise da identidade. A comunicação atual (2017), 
como foi visível no site (fig.253) (www.ollo.com.bd) e nas publicações da 
Ollo (fig.254,254), passam a sensação de um certo “amadorismo” na 
sua construção, pois foram removidos os pontos fortes da marca, como 
por exemplo a interação com a marca. A linha criada a partir do logótipo 
desapareceu para dar lugar a uma rede; o único elemento que se manteve 
foi o gradiente colorido.
 
A marca inicial era forte devido ao dinamismo, interação e principalmente o 
efeito surpresa que esta provocava, ao dar a possibilidade ao consumidor 
de fazer parte na sua construção. Estas características eram visíveis nas 
campanhas de comunicação repletas de cor.

fig. 252 -  Comunicação (2011)

fig. 253 -  Site (2017)

fig. 254 -  Comunicação atual (2017)

fig. 255 -  Comunicação atual (2017)

fig. 256 -  Slogan (2011)

fig. 257 -  Variações
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fig. 258 -  Tab dinamismo
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TAB era uma consultora tecnológica Colombiana que tem como objetivo 
ajudar os seus clientes a atingir os seus objetivos de negócios, através 
de planos que ajudam as empresas a trabalhar de forma mais eficiente, 
potenciando o que a tecnologia tem para oferecer (TAB, 2017).
 
A empresa pretendia uma identidade que transmitisse a sua promessa de 
valor e que quebrasse o paradigma que a tecnologia é algo complexo e 
chato. Ao longo do projeto, a designer Johana Paez verificou que a razão 
da existência da tecla “TAB” do computador era a velocidade e eficiência, 
sendo a partir deste conceito que foi criado o nome e o conceito criativo 
da TAB (Paez, 2013).
 
A marca era composta por um logótipo com o nome TAB, a descrição de 
empresa, e uma linha que se transformava num quadrado e num retângulo, 
dependendo apenas do afastamento das letras “T” e “A” (fig.259). Este 
conceito simples permitiu um enorme dinamismo, criando um jogo com 
o comprimento da linha. Esta linha poderia ser complementada com 
textos, como o exemplo da mesa (fig.265,266) na qual era acrescentado 
frases motivacionais. No site (fig.264) (www.t-ab.com.co/web/) foi visível o 
dinamismo deste elemento à medida que navegava na página.
 
A identidade ficava completa com utilização de cores vibrantes, utilizando o 
verde como a cor principal e as restantes cores vibrantes,  para as diferentes 
áreas e temas (Paez, 2013; Shaoqiang, 2014; TAB, 2017).

fig. 259 - Marca TAB

fig. 260 - Flyer

fig. 261 - Livro

fig. 262 - Sinalética

fig. 263 - T-shirt

fig. 264 - Site

fig. 265, 266 - Mesa
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fig. 267 -  Variações da marca
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A Norwegian University of Life Sciences (NMBU), passou por várias fases. 
Começou por ser uma escola agrícola em 1859, em 1897 passou a ser 
uma Faculdade Universitária Científica e em 2014 recebeu o status de 
universidade (Tagram, 2006; NMBU, 2008; van Nes, 2012; Neue, 2017).
 
A antiga identidade, desenhada pela Tagram Design em 2016, seguia o 
argumento dos estudos científicos de que tudo se resume à vida e aos 
seus ciclos. Tendo isto em conta, desenvolveu um sistema que gerava um 
símbolo baseado em vinte e um pontos independentes que aumentavam até 
sete tamanhos distintos. Este sistema, chamado de “Biograma” (fig.269), 
estava em constante mudança, mudando de dia para dia, criando “uma 
espécie” de calendário e biblioteca que registava todas as mudanças. Era 
possível recuar até ao dia 1 de Outubro de 1859, dia em que a universidade 
foi fundada. O estúdio também desenvolveu um programa baseado na 
Internet (fig.272), que facilmente gerava um símbolo, tendo em conta o dia 
(van Nes, 2012; Neue, 2017).

A marca ficava completa com a denominação da instituição e a data de 
fundação. Este sistema de pontos era utilizado para a restante identidade 
da marca. Esta solução deixou de ser utilizada em 2014, sendo substituída 
por uma nova marca desenhada por Neue (fig.270) (Neue, 2017; van Nes, 
2012).

fig. 268 -  Marca sobre fundo

fig. 269 -  Esquema de 

tamanhos e posições

fig. 270 -  Nova marca
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De forma a realçar as diferentes áreas e de maneira a distinguir diferentes 
publicações, foi construído um código de cores: o azul para o instituto 
e administração, o amarelo para a educação, o laranja para as áreas 
da pesquisa e, finalmente, o  verde  para questões internacionais. Estas 
opções de personalização, tais como a cor, data, o tipo de ficheiro e 
dimensões, estavam disponíveis na plataforma web (fig.272) para a criação 
do símbolo personalizado. 
 
O ponto forte da marca era o seu dinamismo e a capacidade de se tornar 
única para cada elemento da universidade, como no exemplo dos cartões 
identificativos, onde o símbolo era gerado com base na data de nascimento 
dos funcionários e dos estudantes.
 
A sua implementação era dinâmica, através dos pontos que variavam e 
mudavam de posição e de tamanho. Com este sistema era possível criar 
elementos criativos e de fácil reconhecimento como sendo da universidade. 

fig. 271 -  Capa

fig. 272 -  “Biograma”

fig. 273 -  Imobiliário jardim

fig. 274 -  Cartões pessoais 
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fig. 275 -  Variações da marca
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A Universidade OCAD, foi fundada em 1876, em Toronto, Canadá, sendo 
especializada em artes e design. Em 2004, a universidade mudou-se para 
um novo campus que tem como símbolo o edifício Sharp Center, desenhado 
por Alsop Architects, caracterizado pela sua forma “irreverente”. Com a 
mudança de estatuto da OCAD para Universidade, houve a necessidade da 
instituição se mover em direção ao futuro (Brand New, 2011a; Bruce Mau, 
2017; Boccia, 2011). 
 
O estúdio de design Bruce Mau foi o escolhido, e, numa primeira fase de 
pesquisa e de contribuições, em conjunto com uma equipa da OCAD U, 
composta por alunos e ex-alunos, ficou esclarecido que a nova identidade 
deveria refletir a OCAD, como sendo: “inclusive, vibrant and vital institution 
built on creativity, risk and innovation.” O resultado foi uma marca 
dinâmica e modular, desenhada a partir das singulares janelas do edifício 
principal. Foi construída uma forma básica, composta por um conjunto 
de três quadrados de escala e posicionamentos diferentes (fig.280) que 
compunham o símbolo da marca. Esses quadrados também tinham papéis 
diferentes a desempenhar: o mais pequeno, estava reservado ao status, 
“U” Universidade, a segunda janela para o acrónimo OCAD, e, finalmente, 
a terceira que podia conter a personalização, o nome da universidade, ou 
slogan e referências a serviços e locais. Na maioria dos casos quando havia 
personalização não havia texto. Em alguns casos de versões reduzidas, o 
texto tornava-se um problema por não ser legível (fig.284,285). A versão 
reduzida é composta apenas pelos quadrados mais pequenos. Estes 
quadrados podiam também ser combinados de formas diferentes (fig.280), 
dando assim mais dinamismo à marca (Brand New, 2011a; Boccia, 2011; 
Bruce Mau, 2017).

fig. 280 -  Montagem dos quadrados

fig. 276 -  Mapa cidade

fig. 277 -  Edifício desenhado 

por Alsop Architects

fig. 278 -  Marca OCAD U

fig. 279 -  Pormenor do edifício
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Todos os anos são selecionados um grupo de alunos finalistas para 
projetar uma nova imagem com a estrutura base. Estas novas abordagens 
serão utilizadas ao longo do ano em merchandising, comunicação e em 
tudo em que a OCAD estará envolvida durante esse ano. No ano seguinte, 
outra proposta sera adotada e implementada, sendo isto uma maneira de 
recompensar e premiar a criatividade cultivada na instituição (Brand New, 
2011a; Boccia, 2011; Bruce Mau, 2017). 
 
Em alguns casos a janela maior era apresentada em branco (fig.282), 
geralmente em envelopes e papel de carta para dar a possibilidade de 
personalizar. Com o tempo e com o crescimento da OCAD, será criada 
uma biblioteca de identidade, que guardará registos e ideias reunidas 
(Brand New, 2011a; Boccia, 2011; Bruce Mau, 2017).

fig. 281 -  Desenho conceptual

fig. 282 -  Espaço para personalisação

fig. 283 -  Símbolo Principal com referencia a universidade
fig. 284 -  Marca com slogan
fig. 285 -  Dinamismo na linguagem
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A cor predominante era o preto, mas devido às imagens e aos elementos 
gráficos que acompanhavam a marca, na maioria dos casos a cor tornava-
-se num elemento dinâmico.
 
O site (fig.286) (www.ocadu.ca) não utilizava o dinamismo da marca 
personalizada, sendo que a única alteração encontrada foi a passagem da 
marca principal para a versão mínima. O site era, na sua grande maioria, 
preto e branco, de forma a dar destaque às imagens.
 
A implementação no estacionário era dinâmica. A marca variava 
constantemente a imagem no símbolo ou a janela vinha em branco para 
que a pudéssemos personalizar. É de salientar o uso da janela principal nas 
revistas (fig.290) e cartões identificativos (fig.289). Nas revistas, a janela 
principal era utilizada para colocar o título e a fotografia era colocada neste 
espaço de forma a se destacar. Nos cartões identificativos este espaço era 
utilizado para colocar as fotografias do staff,  dos professores e estudantes.

fig. 286 -  Site

fig. 287 -  Marca para personalizar

fig. 288 -  Papel de carta

fig. 289 -  Cartão identificativo

fig. 290 -  Revista

fig. 291, 292 -  Cartões pessoais
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fig. 293 -  Versões
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O Vitenparken é um parque científico que se situa na Universidade da Ciência 
Viva da Noruega no campus Ås. É um parque com 600 hectares, com 
mais de mil cientistas, oito departamentos e 4500 alunos. Compromete-se 
a construir um centro de inspiração e inovação onde se pode experimentar 
e desenvolver as soluções verdes do futuro, melhorar o diálogo entre 
a comunidade de pesquisa da biociência e a comunidade em geral. É 
direcionado à comunidade científica “verde” e industrial (Vitenkenparken, 
2014; Petzold, 2017).
 
O parque surgiu com a renovação do Museu da Agricultura da Noruega. 
A Bielke & Yang foi contratada para ajudar na transição do museu para o 
parque, ficando responsável pelo nome e restante identidade.
 
O estúdio implementou a estética de uma tipografia sem serifa, utilizadas 
a preto e branco e combinadas com um símbolo em forma de moléculas 
(fig.296), “energéticas e dinâmicas”, preenchidas com fragmentos das 
ilustrações abstratas do artista Magnus Voll Mathiassen (MVM), repletas 
de cores vibrantes, e formas orgânicas (fig.297). Apesar de o estúdio 
só falar do preenchimento com estas ilustrações, ao longo da análise 
foram encontrado dois casos, em que foram utilizadas outras imagens 
(fig.300,301) (Vitenkenparken, 2014; Petzold, 2017)

fig. 294 -  Edifício da Vitenparken

fig. 295 -  Versão da marca sem 

a imagem aplicada no símbolo

fig. 296 -  Moléculas - Símbolo fig. 297 -  Ilustração fig. 298 -  Resultado final
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Como referido, a marca, ao que parece, só contemplava a utilização de 
um tipo de imagens. À primeira vista, a identidade parece monótona e 
repetitiva, mas ao analisar toda a marca, ficou visível o dinamismo e a 
vivacidade que a identidade transmite. Isto só era possível visto que uma 
única ilustração permitia retirar centenas de fragmentos diferentes, dando 
assim a possibilidade de construir uma marca dinâmica. Os outros casos, 
embora raros, da utilização de outro tipo de imagens, resumem-se a dois 
exemplos: o primeiro utilizado numa publicação relacionada com a ciência 
e a experiência para as pupilas gustativas e o sono, onde se utilizava uma 
imagem de uma azeitona (fig.300), e o segundo caso a celebração da 
passagem do ano 2014 (fig.301).
 
A tipografia utilizada no logótipo era uma única família tipográfica, servindo 
de padrão para toda a comunicação da marca. A cor é o elemento 
que provocava mais dinamismo através das ilustrações coloridas, que 
tornavam impossível estabelecer uma paleta de cor. A nível da linguagem 
só foi encontrada uma variação, “Vitenparkens Venner” (amigos do 
parque) (fig.302), não podendo assim ser considerada como um elemento 
dinâmico.

fig. 299 -  Ilustração MVM

fig. 300 -  Variação da marca 

para eventos

fig. 301 -  Variação da marca para

celebração do ano novo

fig. 302 -  Variação na linguagem
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A sua implementação variava entre utilizar o símbolo em conjunto com o 
logótipo ou apenas o símbolo. Em ambos os casos era visível o dinamismo 
no interior do símbolo, onde havia uma constante mudança de imagem e 
consequentemente da sua plasticidade, textura e cor. A utilização deste 
sistema era facilmente visível nos cartões pessoais (fig.306), onde não 
existia dois iguais. Nos cartões, capas e flyers (fig.303,306,307), o símbolo 
assumia grandes proporções ocupando a maior parte do suporte e assim 
aumentando esse dinamismo. 
 
Ao contrário da restante identidade, o site (fig.311,312) era extremamente 
estático, onde não havia qualquer tipo de flexibilidade ou dinamismo. O 
símbolo assumia a mesma imagem de fundo em toda a navegação da 
página.

fig. 311 -  Site página inicial

fig. 312 -  Site

fig. 303 - Capa revista

fig. 304, 305 - Bilhetes

fig. 306 - Cartões pessoais

fig. 307 - Flyers

fig. 308 - Cartão bilhete

fig. 309 - Pormenor poster

fig. 310 - Poster
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fig. 313 -  Símbolos propostos



207

Creative
Science
Park



208

creative
science park
aveiro region



209

Creative Science Park
“O Creative Science Park, é um projeto mobilizador” localizado na região de 
Aveiro que tem como base os três principais atores da região - a Universidade, 
os Municípios e as Empresas. Este triângulo estratégico é um espaço 
multidisciplinar e tem como objetivo permitir e facilitar o conhecimento 
científico e a tecnologia desenvolvida na Universidade de Aveiro e as 
suas redes internacionais. É uma estrutura especializada, com o objetivo 
de estimular e gerenciar novos fluxos, relacionados com o conhecimento, 
tecnologia e os sistemas científicos, entre os setores empresariais e mercados 
nacionais e internacionais, estimulando assim o crescimento das empresas 
com base na inovação e fortalecer a competitividade regional. Tem como 
objetivo ser um espaço de inovação e criatividade, que permita a interação 
entre diferentes recursos humanos com diferentes habilidades e diferentes 
setores, estimulando novos projetos empresariais e pesquisas (CSP, 2011, 
2012).
 
O parque possui cinco domínios de intervenção chave, Materiais, Oceanos, 
Agroindustrial, Energia e TICE - estes cinco domínios estão diretamente 
ligados às áreas de pesquisa científica da UA e as características territoriais 
da Região de Aveiro (CSP, 2011,2012).
 
O Creative Science Park engloba três grandes espaços: a Design Factory, 
a Enterprise Incubator e por fim a Laboratories Innovation que se subdivide 
em dois, a Laboratories Applied Research e a Laboratories Technology 
Transfer (CSP, 2012).
 
A Design Factory é um espaço de estímulo e interação de diferentes 
públicos, desde criadores, investigadores até aos estudantes, através da 
conjunção de diferentes áreas de conhecimento, desde a gestão até às 
tecnologias e o design, num ambiente networking, que estimula a inovação 
e a criação, proporcionando a criação, produção de novos produtos e 
serviços (CSP, 2012).
 
A Enterprise Incubator foi criada com o intuito de ser um espaço de 
acolhimento,  de dinamização e de apoio à incubação de ideias inovadoras 
e promissoras. Dispõe de serviços de suporte técnico, administrativo e de 
gestão (CSP, 2012).
 
Os Laboratories Innovation são destinados às áreas de apostas estratégicas 
que funcionam como elementos de dinamização e de suporte à investigação 
aplicada à transferência de tecnologia e inovação (CSP, 2012).

fig. 314 -  Marca proposta

fig. 315 -  Símbolo propostos paras 

as submarcas

6. Creative Science Park
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Enunciação do problema
Ao longo das reuniões e de análise da anterior marca Creative Science 
Park ficaram evidentes diversos problemas. Nesta lista, composta em 
conjunto com o tutor do projeto da altura, Prof. Francisco Providência, 
ficaram registados os principais problemas da identidade existente. 
 

1. Baixa notoriedade da marca CSP;
 
2. Indefinição sobre a sua dominação. O parque deverá denominar 

se Creative Science Park, mas na maioria dos suportes, site, 
e-mail, até nas próprias reuniões, o parque é denominado de 
PCI - Parque de Ciências e Inovação.

 
3. A marca (símbolo e logótipo) tem uma baixa resistência gráfica 

à erosão e redução visual da marca. Ao comparar com o seu 
desdobramento não há uma coerência gráfica com a sua 
matriz;

 
4. A marca (símbolo e logótipo) tem um estilo arquétipo modernista 

estático, não correspondendo também aos valores do CSP, 
valores de inovação e diferenciação;

 
5. Indefinição da marca na sua correlação com os cinco domínios 

de intervenção: oceano, energia, materiais, agroindustrial e 
TICE;

 
6. Incoerência com as suas submarcas, Design Factory, Enterprise 

Incubator e Laboratories Innovation, sendo que esta última 
ainda não estava desenhada;

 
7. Denominações pouco apelativas e identificativas das respetivas 

submarcas;
 
8. Carência de modelos de aplicação da marca ao economato e 

ao edifício sede;
 
9. Falta de um código gráfico e cromático que desse coerência à 

marca.
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Resposta
De forma a responder a esses problemas, foi criada uma lista com as 
devidas soluções:

1. Conceção de campanha promocional de divulgação da marca;

2. Denominação, naming (adoção de um único nome em inglês e 
assinatura);

 
3. Norma Gráfica (redesenho da marca e suas declinações 

e normalização gráfica da sua aplicação) e consolidação 
(exclusão de retóricas gráficas alternativas);

 
4. Tornar a marca mais contemporânea através do desenvolvimento 

de versões dinâmicas;
 
5. Criar um elo de ligação na sua correlação com os cinco domínios 

de intervenção: oceano, energia, materiais, agroindustrial e 
TICE;

 
6. Redesenhar as submarcas, Design Factory, Enterprise Incubator 

e Laboratories Innovation, de forma a existir coerência gráfica;
 
7. Escolha de uma denominação apelativa e clara para as 

submarcas;
 
8. Desenvolvimento da marca identitária do edifício e sinalização;
 
9. Desenvolvimento de versões alternativas para os domínios de 

intervenção do parque. Criação de código gráfico e cromático 
para a caracterização e aplicação da marca nesses domínios.
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Análise do mercado português
Como verificamos nos casos de estudo, a utilização das Identidades 
Visuais Flexíveis está em crescimento, sendo cada vez mais um recurso 
do design. Estas são maioritariamente associadas a empresas dinâmicas 
e tecnológicas. Apesar das vantagens e de tudo o que este tipo de recurso 
representa, ainda não são muito utilizadas em parques tecnológicos.
 
Quanto aos parques tecnológicos portugueses, existem cerca de trinta e 
sete instituições distintas (incluindo o CSP), distribuídos por todo o país, 
não sendo visível em nenhum deles a utilização das Identidades Visuais 
Flexíveis. A maior parte das identidades dos parques são rudimentares, 
com marcas muito pouco exploradas a nível conceptual ou de desenho, as 
suas aplicações ficam resumidas essencialmente a questões institucionais 
(papéis de carta, cartas) e ao site. Em geral, as identidades analisadas não 
possuem qualquer tipo de estruturação ou plano comunicativo de maneira 
a persuadir ou estimular quem as contempla. Muitas delas seguem 
modelos padronizados, não existindo grandes elementos diferenciadores 
entre os concorrentes. Estas abordagens ficam aquém dos valores que os 
parques deveriam apresentar, valores ligados à inovação e à vanguarda.
 
Das trinta e seis identidades suscetíveis para análise, houve três que se 
destacaram pela sua estruturação, pela sua comunicação e pelo dinamismo 
que apresentavam. Tal como o CSP, com estas marcas surgiam outros 
serviços e submarcas, nos quais havia a necessidade de manter uma 
coerência visual. Essas identidades são as da UPTEC, TAGUSVALLEY e 
Invest Braga.

Devido a não existirem parques portugueses com Identidade Visuais Flexíveis, 
foi necessário escolher parques que se destacassem pela sua qualidade 
gráfica e que apresentassem características semelhantes às do CSP.
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1. AITEC - Empresário Digital;
2. ANJE - Centros de Incubação ANJE;
3. Avepark - Parque de Ciência e tecnologia;
4. Azores Parque - Sociedade de Desenvolvimento de Gestão e Parques 

Empresariais;
5. BIOCANT - Parque Tecnológico de Cantanhede;
6. Cacém Park;
7. CRIA - Centro Regional para Inovação do Algarve;
8. Creative Science Park;
9. DNA cascais;
10. Feirapark;
11. GAIVA - Universidade de Trás-os-Montes e Gaiva;
12. Incubadora D.Dinis;
13. IN. Cubo;
14. Incubadoras Lisboa;
15. Inova Gaia;
16. Instituto Empresarial do Minho;
17. Invest Braga;
18. I PARQUE - Parque para a Inovação em Ciência, Tecnologia e Saúde;
19. IPN - Instituto Pedro Nunes;
20. LISPOLIS - Polo Tecnológico de Lisboa;
21. Madan Parque;
22. M-iti - Madeira Interactive Technologies Institute;
23. NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de S.Miguel;
24. OPEN - Oportunidades específicas de Negócios;
25. PARKURBIS - Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã;
26. Parquinvest;
27. PCTA - Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo;
28. Portus Park - Rede de Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras;
29. PTM/A - Parque Tecnológico Mutela / Almada;
30. Promonet - Associação Promotora de Novas Empresas e Tecnologia;
31. RIERC - Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro;
32. Sanjotec;
33. Tagus Park - Sociedade de Promoção de Ciência e Tecnologia da Área 

de Lisboa;
34. Tagus Valley - Parque Tecnológico do Vale do Tejo;
35. TEC Maia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia;
36. TEC Parques;
37. UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Lista de parques tecnológicos  portugueses:
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UPTEC
A UPTEC, marca principal (fig.316), tem quatro submarcas distintas  
(fig.317), a do pólo de Asprela, a das Indústrias Criativas, a da Ciência 
e a do Mar. A marca é caracterizada por um conjunto de quadrados 
arredondados sobrepostos, e por um código de cores específico que 
representa cada área. A marca principal utiliza um quadrado de cada área, 
representando todo o parque. Quando necessário comunicar através de 
uma das submarcas, o símbolo adota a cor da submarca e também de 
uma palavra característica da mesma composta por três a quatro letras. 
A utilização deste sistema transparece um certo dinamismo através da 
cor e também a nível da sua linguagem, mas não podemos considerar 
uma marca dinâmica, pois estas variações são novas identidades para as 
submarcas.

TAGUSVALLEY
O símbolo da Tagus Valley varia e transforma-se de forma a identificar outros 
serviços do tecnopolo (fig.318); também a marca utiliza um sistema de 
linguagem preconcebido, através da utilização do “inov” que posteriormente 
será anexado a outra palavra que identifica cada serviço. 
 
Apesar de todo o dinamismo na cor, linguagem e flexibilidade do símbolo, 
esse dinamismo e flexibilidade foi desenhado para identificar os diferentes 
serviços, não sendo assim uma marca dinâmica, pois o dinamismo não 
ocorre só em uma marca. O que acontece, é a criação de novas “marcas” 
para identificar os diferentes serviços.

fig. 316 -  Marca principal 

fig. 317 -  Submarcas

fig. 318 -  Marca principal da 

TagusValley e submarcas.
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Invest Braga
A Investe Braga também segue a mesma linha dos exemplos anteriores. 
As versões são desenhadas para identificar submarcas (fig.319). A marca é 
composta por um logótipo que posteriormente vai-se adaptando de forma 
a identificar os serviços, mantendo o “Braga” da marca principal. Também 
é composta por uma seta “tridimensional”, que varia a sua rotação e cor 
nas diferentes versões.

Os exemplos aqui analisados, apesar de não servirem de exemplo para a 
construção de uma Identidade Visual Flexível, serviram de exemplo para 
a construção das submarcas do Creative Science Park, cada uma destas 
três identidades conseguiu diferenciar as diferentes submarcas, através 
de diferentes abordagens, sem que estas perdessem a ligação à marca 
principal.

A nível nacional, o CSP será o primeiro nesta área a utilizar este sistema 
de IVF. Como podemos antecipar o CSP ao adotar este sistema, terá 
desde logo uma vantagem, uma vez que a sua identidade é um elemento 
diferenciador. Além desta, as IVF permitem resolver os problemas associados 
a baixa notoriedade, ficando a marca também associada ao vanguardismo 
e à ambição.
 

fig. 319 -  Marca principal da 

Startup Braga e submarcas
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Problema
A marca existente foi desenvolvida através de um concurso público no qual 
foi estabelecido uma série de limitações para os designers, uma das quais 
a obrigação de utilizar um triângulo que representa os principais atores do 
projeto: a Universidade, o Território de Aveiro e as Empresas, resultando 
num desenho de uma marca fria e estática que não cria qualquer tipo 
de ligação com o público, sem a capacidade de transmitir os valores de 
inovação e de ambição do CSP. 
 
Esta marca também não respondia às correntes contemporâneas, 
estando presa a estaticidade modernista. Esta inflexibilidade era visível 
nas propostas de desdobramento da marca, quebrando a linguagem 
gráfica da marca principal. Outro dos problemas é que a marca não tinha a 
capacidade de se envolver com os cinco domínios de intervenção (oceanos, 
energia, materiais, agroindustrial e TICE) e a capacidade de se adaptar aos 
diferentes cenários que o Creative Science Park tem de apresentar. Na era 
da globalização, é crucial que a marca tenha capacidade de comunicar em 
diferentes canais e para diferentes públicos.
 
Nas primeiras reuniões, apesar das tentativas e proposta para a 
substituição da marca anterior, os representantes do CSP mostraram-se 
inflexíveis na sua substituição. O triângulo foi considerado um elemento 
imprescindível, uma vez que representa todos os autores envolventes no 
projeto. Em reunião, ficou estabelecido que os elementos de ligação entre 
a marca existente e a expansão das submarcas seriam o triângulo e a 
família tipográfica Variable.
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Descrição detalhada do problema
Como foi referido anteriormente, a marca antecessora possuía vários 
problemas relacionados com a escala e construção, como poderemos 
verificar, a marca possui várias lacunas que contribuíam para o seu caráter 
estático.

Devido ao alinhamento entre o vértice do triângulo e o logótipo, este 
criava a ilusão de não estar alinhado, criando uma falsa quebra (fig.320). 
Outro dos problemas é a relação de escala entre o símbolo e o logótipo. 
O símbolo assumia um grande peso visual em cima da palavra “creative”, 
que apesar do alinhamento entre a linha exterior do triângulo e a letra “e”, 
o vértice do triângulo criava a ilusão que passava esse limite. Quanto à 
escala, quando a marca era reduzida, era percetível a desproporção entre 
símbolo e logótipo.

Estes problemas ainda são mais visíveis na versão horizontal da marca 
(fig.321) onde o peso visual do triângulo ainda é mais marcante.

fig. 320 -  Marca existente do CSP

Cargo Collective (2011)

fig. 321 -  Versão horizontal da 

 marca existente do CSP

Cargo Collective (2011)
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Outro dos problemas estava relacionado com a desdobramento da marca (fig.322); 
como podemos comprovar na proposta existente, é perceptível a incoerência 
gráfica da marca principal. A grelha interior da marca principal é construída através 
do cruzamento de linhas no centro do triângulo, essas linhas, ao que parece, 
não correspondem a uma ordem ou uma grelha geométrica. Quanto ao seu 
desdobramento, o fundo é que assume a forma através de um grelha matemática 
contrapondo a marca principal. Também aqui, dá-se a tentativa que a marca se 
adapte e represente os diferentes casos: o azul representava o mar, o verde a 
universidade, o laranja a indústria e por fim a combinação das três a representar 
os três pilares (mar, universidade e a indústria). Em caso de necessidade, a 
utilização da marca em escala monocromática tornava-se impossível identificar 
qual era qual.

A marca pecou de novo quando apresentou as suas submarcas (fig.323), 
criando dois novos logótipos com uma linguagem gráfica completamente 
dispersa à da marca mãe. 

Estas submarcas têm como elemento comum a denominação do CSP, o 
logótipo em si só é legível em escalas consideráveis e quando reduzido, a 
sua leitura é imperceptível.
 
Outro dos problemas está relacionado com a sua denominação, sendo 
que a única que se manterá é a da Design Factory. Quanto às outras será 
necessário a sua criação.

fig. 322 -  Desdobramento da marca

existente do CSP

Cargo Collective (2011)

fig. 323 -  Submarcas existentes 

do CSP

Cargo Collective (2011)
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Proposta
Uma vez que não foi possível redesenhar a marca por completo, nem 
desenhar uma marca mais contemporânea de acordo com os valores 
tecnológicos e de inovação do CSP, foi necessário perceber até que ponto 
poderíamos redesenhar a marca, respeitando as limitações impostas. Após 
alguma pesquisa e análise de mercado, chegámos a conclusão de que a 
abordagem mais apropriada seria a das Identidades Visuais Flexíveis, visto 
solucionar os problemas relacionados com a notoriedade da marca, a falta 
de dinamismo, a incapacidade de comunicar os cinco domínios (oceano, 
energia, materiais, agroindustrial e TICE) e, principalmente, a incapacidade 
de demonstrar os valores do parque. 
 
A solução proposta está dividida em três partes: numa primeira fase 
foi necessário corrigir as lacunas anteriormente indicadas uma vez que 
tinham influência direta na construção e na exploração do redesenho da 
marca. Em segundo, a construção das submarcas, devido aos mesmos 
motivos do ponto anterior e, finalmente, de forma a selecionar a maioria 
dos problemas da marca CSP, adaptar a marca à contemporaneidade 
através das Identidades Visuais Flexíveis. 
 
A utilização de um sistema de identidade visual flexível neste projeto está 
dividida em três pontos distintos. Primeiro, relacionado com as questões 
cromáticas da marca principal, que era “dominada” pelo preto, a proposta 
visa dar mais cor e mais “vida” ao símbolo do CSP, que será sempre 
influenciado pelas três cores predominantes do suporte onde será colocado, 
através de um degradê. Desta forma a marca torna-se mais dinâmica. 
 
O segundo tipo de dinamismo e flexibilidade proposto para o CSP, é o 
“Preenchimento & Container” desta forma é possível assegurar a utilização 
do triângulo, que era uma das limitações impostas. Com esta solução a 
marca passa a ter a capacidade de se adaptar aos diferentes públicos 
e suportes, acrescentando ainda o dinamismo e todas as vantagens 
associadas às IVF. 
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A última proposta, também dinâmica, está relacionada com a linguagem, 
tendo como base o próprio nome do parque, “Creative”, devido a filosofia 
do CSP de criação e inovação e devido as diferentes áreas de comunicação 
do parque. Foi necessário criar um slogan dinâmico, que se adapta a todas 
as áreas de intervenção e capaz de criar uma envolvência com todos os  
associados do Creative Science Park.
 
As Identidades Visuais Flexíveis não podem ficar retidas ou resumidas a um 
símbolo, mas este deverá ser visível em toda a identidade e comunicação 
da marca. Por isso, é crucial que toda a implementação da marca vá 
ao encontro desses valores. No último ponto serão exploradas formas 
dinâmicas da implementação da marca CSP, desde merchandising até à 
sua comunicação.
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fig. 324 - Correções propostas

fig. 325 - Versão horizontal proposta

creative
science park
aveiro region

Correções 
das lacunas da marca existente
A correção das lacunas da marca começaram a nível do símbolo: primeiro 
foi necessário corrigir o peso visual e proporção do símbolo, em seguida, 
corrigir o alinhamento de forma a compensar o vértice arredondado do 
triângulo (fig.324). O logótipo passou a ser alinhado pelo vértice interior do 
triângulo, desta forma, cria a ilusão visual de que ambos estão alinhados. 
 
Outra das alterações foi a nível do leading e do tracking foi necessário ajustá-
los, de forma a torná-los mais legíveis em pequenas dimensões e de forma 
a criar o espaçamento e condições necessárias para adaptar os nomes das 
submarcas sem nunca alterar as características da marca mãe.  
 
O outro ponto a resolver é a escala. Para resolver este problema foram 
criadas três versões distintas: a primeira (fig.324) com a referência “aveiro 
region”, a segunda (fig.326) sem essa referência e por fim uma versão micro 
(fig.327) só utilizando as iniciais CSP. Desta forma, a marca torna-se mais 
flexível e adaptável a qualquer suporte.
 
Para solucionar o problema da versão horizontal (fig.325) o triângulo foi 
reduzido, perdendo peso visual comparando à marca existente e à versão 
vertical. Outra alteração foi a nível da posição: esta mudança tem como base 
a matemática mais concretamente o “2²” (dois ao quadrado). Foi necessário 
reforçar o contorno do triângulo para que este não perdesse visibilidade.

fig. 326 - Versão sem “aveiro region”

fig. 327 - Versão micro

7. Processo de desenvolvimento
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fig. 328 - Variações da marca CSP proposta

Pretende-se que o símbolo e a imagem do Creative 
Science Park corporize, através do conceito do 
triângulo estratégico, a ideia de mudança e aposta 
no futuro centrada numa forte articulação entre 
os três atores do sistema – a Universidade, o 
Território e as Empresas. O triângulo estratégico 
corresponde desta forma a um compromisso 
de base colaborativa em que a dinâmica de 
mudança assenta na aposta na inovação e o 
conhecimento parte da mobilização dos agentes 
territoriais (comunidade académica, comunidade 
política e comunidade empresarial) para o 
objectivo de construção de um novo modelo de 
desenvolvimento territorial.
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creative
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aveiro region

creative
science park
aveiro region

creative
science park

15mm

10mm

7mm

A versão principal é a versão vertical. Sempre 
que possível deverá ser esta a ser utilizada, como 
em cartas e conteúdo de carácter mais formal. O 
acrónimo deverá ser apenas utilizado em situações 
que comprometam a leitura do nome por extenso.

creative
science park
RGB: 255-255-255
CMYK: 0-0-0-0
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Evolução do desenho das submarcas
Desde o início do desenvolvimento deste projeto tínhamos como objetivo 
tornar o CSP numa marca dinâmica. A primeira tentativa e logo rejeitada, 
devido a não manter o triângulo, tinha como conceito representar 
visualmente os três vértices do triângulo - a Universidade, a Região de 
Aveiro e as Empresas. As formas foram pensadas de forma a representar 
cada vértice, tendo como base as próprias marcas dessas instituições, 
o quadrado representava a Universidade (fig.329), o círculo a Região de 
Aveiro (fig.330) e por fim o quadrado inclinado as empresas (fig.331). 
A grelha interior mantinha-se de forma a garantir o reconhecimento do 
Creative Science Park. 
 
Esta proposta dividia-se em duas abordagens. Na primeira, o próprio 
triângulo se transformava num destes elementos de forma a adaptar-se a 
cenários mais específicos, por exemplo: quando o Creative Science Park 
comunicasse algo relacionado com a Universidade, era utilizada a versão 
do quadrado, em casos gerais e institucionais o triângulo. Desta forma, era 
possível criar um dinamismo ao longo da comunicação da marca (fig.332).
 
Na segunda fase, cada forma seria associada a uma submarca (fig.333), 
o quadrado a Enterprise Incubator, a circunferência a Design Factory e o 
quadrado inclinado aos Laboratórios - em vez de conter a referência a região 
de Aveiro passava a conter a referência da instituição principal. Apesar do 
dinamismo e da boa identificação dos símbolos com as submarcas aliadas 
a um código de cores, a proposta foi rejeitada como referido anteriormente, 
por não conter o triângulo. Os únicos elementos aprovados foram a nível 
do naming e do código de cores. A cor laranja associada às empresas 
e a indústria de tijolos de Aveiro, o verde associado à criatividade, ao 
processo de crescimento e também associado à Universidade de Aveiro e, 
finalmente, o azul muito associado aos espaços medicinais e laboratórios.

fig. 329 - Símbolo Universidade de Aveiro

fig. 330 - Símbolo Aveiro Region

fig. 331 - Símbolo IERA- incubadora de 

empresas da região de Aveiro

fig. 332 - Exemplo da animação

entre as formas

fig. 333 - Primeira prosta de símbolos 

para as submarcas

8. Processo de desenvolvimento das submarcas
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Na segunda proposta (fig.334), o triângulo assumiu o protagonismo, 
perdendo a grelha interior, sendo o elemento de diferenciação as cores. 
Esta proposta continha lacunas quando usada em escala de cinza, não 
sendo possível identificar qual era qual.
 
Nesta proposta surgiram algumas alterações a nível do logótipo, que 
foram mantidas nas propostas posteriores. A alteração deu-se na letra “f” 
(fig.335) da Design Factory e na letra “t” de “technology” da Laboratories 
Technology Transfer (fig.335), onde foi cortado o braço esquerdo; desta 
forma é possível alinhar as palavras de forma mais limpa, sem a existência 
de quebras.

fig. 334 - Segunda prosta de símbolos para as submarcas

fig. 335 - Novo alinhamento
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fig. 336 - Evolução do átomo até chegar ao símbolo dos laboratório

fig. 337 - Evolução do cubo até chegar ao símbolo da inbucadora

fig. 338 - Evolução do sistema de cores até chegar ao símbolo da design factory



229

Evolução do resultado final
Como o resultado não era ainda o pretendido, deu-se início a uma nova 
fase de pesquisa na tentativa de encontrar elementos característicos de 
cada área, (design, empresas e laboratórios), a qual contivesse um triângulo. 
Esse triângulo não necessitava de ser visualmente explícito.
 
Ao longo da pesquisa e exploração a nível do desenho, foi encontrado 
o símbolo dos laboratórios, através da forma do átomo (fig.336) que ao 
combinar as três elipses formam um triângulo. Após encontrar o triângulo 
foi necessário explorar a combinação destas duas formas de maneira que 
nenhuma perdesse o seu reconhecimento.
 
O desenho das restantes submarcas foi um pouco mais complicado, devido 
ao objectivo de combinar sempre o triângulo a um elemento característico 
da área.
 
A Enterprise Incubator passou por diversas formas e conceitos, o desenho 
final partiu do próprio nome Incubator (incubar), relacionado com o crescimento 
das empresas, traduzido visualmente através de um cubo (fig.337), através 
dessa forma possível desenhar um triângulo.
 
O símbolo da Design Factory foi o mais difícil de desenhar, devido a não 
existir um símbolo que represente o design. A solução encontrada foi arranjar 
uma ferramenta ou algum elemento que fosse comum em todas as áreas do 
design e que possuísse um triângulo. O elemento utilizado foi o de sistema 
de cores aditivas e subtrativas (fig.338), composto por três circunferências.
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fig. 339 - Átomo e o símbolo da Laboratorie Innovation
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laboratories
innovation
Os laboratórios são espaços para I&DI destinados 
às áreas de aposta estratégica que funcionarão 
como elementos dinamizadores e de apoio à 
investigação aplicada, à transferência de tecnologia 
e à inovação. Destinam-se a empresas e grupos 
de investigação que desenvolvam projetos visando 
a inovação de base científica.

O símbolo dos Laboratórios foi criado a partir 
do triângulo da marca mãe e do elemento 
representativo do átomo.

PANTONE 310
RGB: 95-201-225
CMYK: 56-0-10-0
RGB: 0-0-0
CMYK: 100-100-100-100
RGB: 153-153-153
CMYK: 43-35-35-1

laboratories
innovation

30mm

laboratories
innovation

15mm

5mm

fig. 340 - Variações da submarca laboratories Innovation proposta
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laboratories
innovation laboratories

innovation
20mm

laboratories
innovation

10mm

lab5mm

A versão principal é a versão vertical. Sempre 
que possível deverá ser esta a ser utilizada, como 
em cartas e conteúdo de carácter mais formal. O 
acrónimo deverá ser apenas utilizado em situações 
que comprometam a leitura do nome por extenso.

RGB: 109-110-113
CMYK: 0-0-0-70
RGB: 153-153-153
CMYK: 43-35-35-1

PANTONE 310
RGB: 95-201-225
CMYK: 56-0-10-0

RGB: 0-0-0
CMYK: 100-100-100-100

RGB: 255-255-255
CMYK: 0-0-0-0
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creative science park creative science park

30mm

15mm

creative science park

20mm

10mm

fig. 341 - Variações da submarca laboratories Technology Transfer proposta
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laboratories
applied research

laboratories
applied research

laboratories
applied research

30mm
20mm

laboratories
applied research

15mm
10mm

fig. 342 - Variações da submarca laboratories Applied Research proposta
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fig. 343 - Cubo e o símbolo da Enterprise Incubator
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enterprise
incubatorenterprise

incubator

30mm

enterprise
incubator

15mm

A incubadora de empresas é um espaço de 
acolhimento, dinamização e apoio à incubação 
de ideias inovadoras e promissoras com base em 
projetos de reconhecida e elevada qualidade. 
Dispõe de serviços de suporte técnico, administrativo 
e de gestão e outros serviços de valor acrescentado 
para o desenvolvimento tecnológico, assessoria 
estratégica, detenção e análise de oportunidades.

O símbolo da Incubadora de Empresas foi criado 
a partir do triângulo da marca mãe e do cubo, 
representando a incubadora.

PANTONE 129
RGB: 251-174-64
CMYK: 0-36-85-0
RGB: 0-0-0
CMYK: 100-100-100-100
RGB: 153-153-153
CMYK: 43-35-35-1

5mm

fig. 344 - Variações da submarca Enterprise Incubator proposta



239

enterprise
incubator
A versão principal é a versão vertical. Sempre 
que possível deverá ser esta a ser utilizada, como 
em cartas e conteúdo de carácter mais formal. O 
acrónimo deverá ser apenas utilizado em situações 
que comprometam a leitura do nome por extenso.

enterprise
incubator

20mm

enterprise
incubator

10mm

incub5mm

RGB: 109-110-113
CMYK: 0-0-0-70
RGB: 153-153-153
CMYK: 43-35-35-1

PANTONE 129
RGB: 251-174-64
CMYK: 0-36-85-0

RGB: 0-0-0
CMYK: 100-100-100-100

RGB: 255-255-255
CMYK: 0-0-0-0
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fig. 345 - Sistema de cores aditivas e subtrativas e o símbolo da  Design Factory
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30mm

15mm

É um espaço de estímulo à interação entre vários 
públicos (criadores, investigadores, empresários, 
estudantes) conjugando várias áreas de conhecimento 
(gestão, design e tecnologias), que, num ambiente 
relacional de networking e estimulante para a 
inovação, proporciona a criação, produção e fruição 
de produtos e serviços.

O símbolo da Design Factory foi criado a partir 
da forma triangular principal da marca mãe e do 
símbolo da paleta cromática, que foi utilizado como 
representação do design.

PANTONE 375
RGB: 117-192-68
CMYK: 59-0-100-0
RGB: 0-0-0
CMYK: 100-100-100-100
RGB: 153-153-153
CMYK: 43-35-35-1

5mm

fig. 346 - Variações da submarca Design Factory proposta
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20mm

10mm

df5mm

A versão principal é a versão vertical. Sempre que 
possível deverá ser esta a ser utilizada, como em 
cartas e conteúdo de carácter mais formal. 
O acrónimo deverá ser apenas utilizado em 
situações que comprometam a leitura do nome por 
extenso.

RGB: 109-110-113
CMYK: 0-0-0-70
RGB: 153-153-153
CMYK: 43-35-35-1

PANTONE 375
RGB: 117-192-68
CMYK: 59-0-100-0

RGB: 0-0-0
CMYK: 100-100-100-100

RGB: 255-255-255
CMYK: 0-0-0-0
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df incub lab

creative
science park
aveiro region

enterprise
incubator

laboratories
innovation

fig. 347 - Símbolos alinhados

fig. 348 - Versões micro alinhados

fig. 349 - Versões horizontais alinhadas
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Resultado final
O resultado final é uma marca coerente, que consegue manter a importância 
do triângulo estratégico e mantém a mesma linguagem visual do Creative 
Science Park. Os novos símbolos podem ser utilizados a solo, porque 
nunca perdem a sua identidade. Estes são visualmente fortes e distintivos, 
conseguindo coabitar não só com a marca-mãe, como também com as 
restantes submarcas. 

As submarcas, quando utilizadas em conjunto com a marca principal, 
perdem a referência ao Creative Science Park (fig.351). Quando  utilizadas 
a solo é obrigatório o uso da referência à marca-mãe: desta forma a marca 
assegura uma comunicação coerente sem nunca perder a referência à 
marca principal.

creative
science park
aveiro region

laboratories
innovation

enterprise
incubator

fig. 350 - Marca principal e símbolos das submarcas

fig. 351 - Marca principal e submarcas
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Cor dinâmica 
Com a resolução dos problemas de construção da marca e a criação das 
identidades das submarcas, os problemas que ficaram por resolver foram 
os de tornar a marca mais contemporânea, mais dinâmica e de dar mais 
notoriedade à marca CSP. Essas soluções foram resolvidas com o tema 
tratado nesta dissertação, as Identidades Visuais Flexíveis. 

Como foi sugerido anteriormente o uso deste tipo de identidades traduz-
se num grande número de vantagens e capacidade de comunicação e 
experiência.

A alteração do triângulo não era possível, como vimos na primeira proposta, 
para solucionar este problema foi necessário recorrer a uma técnica mais 
relacionada com o preenchimento e o fundo. 
 
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho desenvolvemos três 
abordagens distintas de dinamismo para o Creative Science Park. O 
primeiro exemplo de dinamismo, tinha o objetivo de tornar a marca mais 
“viva”. A marca CSP é apresentada essencialmente a preto ou branco, 
uma vez que não possui uma cor definida, ao contrário das submarcas. 

O Creative Science Park está presente em diversos campos, áreas e 
suportes. Atendendo a tal e seguindo o conceito utilizado na marca da 
Casa da Música, desenhada pelo estúdio Sagmeister & Walsh, onde a 
cor era influenciada pela imagem anexada ao símbolo, a cor do símbolo 
do CSP é influenciada pelas cores das imagens anexadas, de onde serão 
retiradas as três cores predominantes da imagem, criando um degradê da 
cor mais clara até à cor mais escura (fig.352,353). Contudo, o seu uso fica 
restringido a fundos planos ou com pouco ruído, de forma a salvaguardar 
a leitura da marca.

fig. 352, 353 - Exemplo de sistema 

de cores cromático

9. Introdução da Identidade Visual Flexível
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Evolução da Identidade Visual Flexível
Apesar da marca já adquirir um caráter dinâmico a nível cromático, este 
ainda não era suficientemente diferenciador nem inovador para representar 
o Creative Science Park, devido a limitações e com o objetivo de conseguir 
aliar a marca aos cinco domínios de intervenção. A primeira tentativa 
(fig.354) passou por utilizar os espaços entre as grelhas, colocando 
diversas imagens de elementos representativos de cada domínio. O 
problema desta  proposta está relacionado com o ruído visual que provoca 
devido ao grande número de elementos, a maioria destes elementos era 
imperceptível e quase impossível de associar a um domínio. Uma forma 
de dar mais peso às imagens, foi colocando o logótipo com menos 
destaque, passando do preto para cinzento 50%; esta opção passou para 
as propostas seguintes.

fig. 354 - Primeiros testes
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Ao longo do processo e das diversas tentativas, chegamos a uma 
simulação “3D” onde parece que os elementos transpassam o triângulo 
(fig.356), criando um maior dinamismo e uma experiência quase tátil. Esta 
abordagem resolve os problemas relacionados com o ruído visual, os 
elementos são facilmente reconhecíveis, identificando de forma fácil a que 
domínio pertencem.
 
Um dos problemas está relacionado com o triângulo que perde um pouco 
da sua força e dificulta a sua composição com o logótipo, criando uma 
quebra, uma vez que o seu contorno desaparece. Esta abordagem foi 
adotada na parte da publicidade e comunicação, onde é utilizada como 
fundo, criando uma imagem enigmática e desafiadora.

fig. 355 - Testes com profundidade

 e linhas do triângulo a negro

fig. 356 - Testes com profundidade
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Resultado final
O resultado final é dividido em duas partes, a primeira de cariz visual/
imagem e a segunda de cariz linguístico.
 

Imagem 
A primeira, é o resultado das experiências anteriormente apresentadas. 
É a combinação da simulação tridimensional com a própria estrutura do 
triângulo (fig.357), ao contrário dos exemplos anteriores, o triângulo e a 
grelha servem de fundo, enquanto os elementos principais sobrepõem a 
grelha, criando a ilusão de profundidade e tridimensionalidade. 
 
Quando utilizada desta forma é possível a utilização a solo do triângulo. 
Com esta opção é possível criar um leque infinito de variações, não ficando 
limitado apenas aos cinco domínios como também pode representar os 
valores do Creative Science Park (inovação, sustentabilidade...), identificar 
de forma mais dinâmica eventos e celebrações, podendo ainda ser 
utilizado com animações e criar versões interativas. Este sistema também 
poderá ser aplicado às submarcas.

creative
science park
aveiro region

fig. 357 - Resultado final, versão energia 
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Linguagem
O dinamismo do Creative Science Park não se resume apenas ao símbolo: 
esse dinamismo passa para o logótipo a nível linguístico (fig.358). Partindo 
do nome Creative presente no próprio nome da marca, surgiu a palavra 
“creat” (criar), que será utilizada em conjunto com palavras como: ideas, 
solution, innovation, business, sustainability... esta linguagem funciona 
como um slogan da própria marca que tem como objetivo realçar e 
comunicar de forma específica e direta uma característica/benefício do 
CSP e das submarcas.
 
Deverá ser utilizada em casos específicos e poderá ser utilizada a solo, ou 
com os símbolos da marca principal e submarcas, como também poderá 
ser utilizado com as versões personalizadas da marca e submarcas. 
Quando utilizada com uma versão personalizada, deverá passar do preto 
para o cinzento 50% e sempre que for utilizada em conjunto com qualquer 
um dos símbolos deverá ter a referência ao CSP.

create
sustainability

fig. 358 - Resultado final slogan
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Aplicação da cor dinâmica
1. Abrir uma imagem no programa Illustrator. A imagem deverá ter no 

mínimo três cores distintas.

2. No menu superior escolha a opção “Image Trace” e posteriormente o 
efeito “3 Colors” (fig.360). Desta forma a imagem ficará resumida a três 
cores (fig.361).

3. Com a ferramenta “Ampulheta” (Eyedropper) recolher as três cores 
alternadamente  e colocar na paleta de cores “Swatches” (fig.362).

4. Abrir o ficheiro “.ai” da marca CSP.

5. Selecionar o símbolo, abrir o painel Gradient, escolher o efeito linear. 
Aplicar ao degradê as três cores recolhidas no passo anterior, da cor 
mais clara até à mais escura (fig.364).

6. Para concluir o degradê aplicar uma rotação de -45º (fig.365).

7. Deverá guardar o símbolo nos formatos PNG ou EPS, de forma a 
poder aplicar a marca posteriormente sem fundo.

Processos técnicos 
Os processos técnicos aqui apresentados visam orientar futuras variações 
da marca. Naturalmente, existirão outros meios, outras técnicas e processos 
que diferem dos aqui apresentados. Essas escolhas ficarão a cargo do 
designer, que deverá escolher o processo com que está mais familiarizado. 
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fig. 359 - Imagem fig. 360 - 3 Colors

fig. 361 - Imagem a três cores fig. 362 - Paleta de cores

fig. 363 - Marca CSP fig. 364 - Degradê

fig. 365 - Degradê rotação fig. 366 - Resultado final
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fig. 367 - Símbolo e Imagem fig. 368 - Select Pixels

fig. 369 - Seleção fig. 370 - Aplicação da mascara

fig. 371 - Densidade da mascara fig. 372 - Pintar a seleção

fig. 373 - Novos Layers fig. 374 - Aplicação da sombra
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Montagem do símbolo
1. Colocar o símbolo do CSP no Photoshop, no formato “eps”. ou “ai.” 

O símbolo não poderá ter fundo. E abrir a imagem que será utilizada 
para a montagem.

2. No painel Layers, selecionar o símbolo do CSP, clicar sobre o mesmo e 
escolher a opção “Select Pixels”: desta forma terá uma seleção perfeita 
do símbolo (fig.368).

3. Desativar o layer do símbolo e selecionar o layer da imagem. Ainda 
com a seleção do triângulo, criar uma máscara (fig.370).

4. Nas propriedades da máscara, baixar a densidade da mesma de forma 
que seja possível visualizar todos os elementos da imagem (fig. ). Com 
a ferramenta “Polygonal Lasso Tool” selecionar todos os elementos 
que passarão para o primeiro plano. 

5. Após a seleção de todos os elementos, colocar a densidade da 
mascara para 100%. Depois escolher o “Paint Bucket toll” e pintar de 
branco toda a seleção (fig.372).

6. De forma a facilitar, deverá criar dois layers: na última posição, um de 
fundo branco e na antepenúltima posição um ayer para a criação das 
sombras (fig.373). 

7. A dimensão, a intensidade e a posição da sombra, dependerão do 
ponto de luz da imagem e da distância do elemento ao qual se colocará 
a sombra (fig.374). 

8. Deverá guardar o símbolo nos formatos PNG, de forma a poder aplicar 
a marca posteriormente sem fundo.

fig. 375 -  Resultado final
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Creative Science Park
Aveiro - Portugal

Tecnologia
Ciência
Design
2017

Marca Dinâmica
Container & Preenchimento

Personalizada & Interativa

Convencional

Classificação

Tecnologia

Logótipo
Símbolo 

Tipografia
Cor

Linguagem
Imagem

Elementos gráficos

fig. 376 - Exemplos de variações
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Diferentes versões
Domínios
Um dos principais problemas da marca era a incapacidade de se relacionar 
com os domínios. Através deste sistema, e de imagens identificativas de 
cada área/domínio, é possível comunicar de forma mais intuitiva e imediata 
cada um. Em alguns casos, é possível que uma imagem represente mais 
do que um domínio, como por exemplo as algas poderiam representar 
os oceanos, como planta aquática, mas também poderá representar a 
energia como combustível ecológico. 
 
É possível a criação de milhares de versões diferentes, tornando a 
comunicação mais dinâmica e distinta, fazendo com que o público se 
depare com algo sempre novo. 
 
Estas versões deverão ser utilizadas em situações em que o parque 
pretenda comunicar algo mais direcionado para um domínio específico, 
sendo assim desenhada uma versão de acordo da mesma.

creative
science park
aveiro region

fig. 337 -Variação, Micro-algas

oceanos & energia

10. CSP como uma marca flexível e dinâmica
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oceanos

energia

agroindustrial

materiais

TICE

fig. 378 - Exemplos versões para energia

fig. 379 - Exemplos versões para a agroindustrial

fig. 380 - Exemplos de versões para oceanos

fig. 381 - Exemplos de versões para TICE

fig. 382 - Exemplos de versões para materiais
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Valores, celebrações, eventos, homenagens
Seguindo o mesmo conceito da página anterior, este sistema dá a 
possibilidade de o parque se enquadrar e adaptar-se aos mais diversos 
temas, cenários, suportes e, principalmente, a novos desafios.
 
Dando assim a possibilidade da criação de diversas versões, com o objetivo 
de representar e transmitir os seus valores, celebrações, acontecimentos, 
a homenagear um inventor, cientistas, ou as suas criações, também 
poderão ser criadas versões alusivas a eventos.
 
Exemplo: a joaninha a representar os valores do Creative Science Park, de 
sustentabilidade e ecologia.

creative
science park
aveiro region

fig. 383 - Versão para a 

comemoração do Outono

fig. 384 - Exemplo de versões 

comemorativas



261

25 de Abril Primavera

Thomas Edison Alexander Bell

Natal Aniversário

Valores - sustentibilidade Região de Aveiro
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Implementação nas submarcas
Como na marca principal, as submarcas (Laboratories Innovation, 
Enterprise Incubator e Design Factory)  também utilizam este sistema 
de “Preenchimento & Container”, mas neste caso as imagens a utilizar 
deverão ser relacionadas com as respetivas áreas.
 
A sua utilização segue a mesma linha que a marca mãe.

laboratories
innovation

enterprise
incubator

pp

fig. 385 - Exemplo de versões dinâmicas paras as submarcas
Albert Einstein, Steve Jobs  & Charles e Ray Eames

fig. 386 - Exemplo de versões dinâmicas paras a Laboatories Innovation
fig. 387 - Exemplo de versões dinâmicas paras a Enterprise Incubator

fig. 388 - Exemplo de versões dinâmicas paras a Design Factory
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Laboratories Innovation
Moléculas, Marie Curie & Michio Kaku

Design Factory
Philippe Starck, Stefan Sagmeister & Verner Panton

Enterprise Incubator
Elon Musk, Mark Zuckerberg & Larry Page
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Animação
Um dos principais problemas da marca CSP era a monotonia. Com a 
implementação das Identidades Visuais Flexíveis a marca tornou-se mais 
dinâmica e “viva” devido ao número de possíveis variações.

Mas com a nova marca CSP é possível realçar este conceito de movimento 
e dinamismo através de animações no próprio símbolo da marca. Em 
casos onde a marca CSP aparece a solo e com proporções consideráveis 
é possível colocar movimento nos elementos contidos no símbolo.

O exemplo aqui apresentado foi desenhado utilizando apenas o triângulo 
(fig.389), em alguns casos poderá ser utilizado em conjunto com o logótipo, 
dependendo apenas das questões relacionadas com a legibilidade e com 
a própria intenção do designer. Esta versão foi desenhada para o tempo 
de espera em páginas ou para estar em constante “loop” no site, numa 
apresentação ou na própria página de Facebook do Creative Science 
Park, esta versão representa os valores de sustentabilidade relacionados 
com a joaninha.

Esta abordagem pode ser utilizada para dar mais destaque a eventos, 
celebrações, aniversários, até a celebração de invenções.

fig. 389 - Exemplos de uma 

animação

fig. 390 - Exemplos de 

uma animação (vídeo)
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Interação (experiência e surpresa)
Como vimos nos capítulos da experiência, o efeito surpresa é crucial nos 
dias que decorrem, conseguir atingir e provocar estes efeitos no público 
de forma que estas experiências se tornem memoráveis.

Com este novo sistema é possível aumentar os níveis de experiência, 
de surpresa e de interação com a própria marca. Agora é possível criar 
pequenas interações com os mais diversos temas, desde celebrações, 
aniversários, nos mais diversos suportes e meios tecnológicos onde o 
público irá interagir.

No exemplo apresentado a marca celebra o aniversário de Thomas Edison, 
inventor da lâmpada (fig.391). Este exemplo poderia ser apresentado no 
próprio site do CSP, a animação e o efeito surpresa podiam ocorrer quando 
o “cursor” passasse por cima da imagem acendendo a lâmpada.

Este sistema poderá  utilizar apenas o triângulo; este também não fica 
restrito a uma interação que tenha como base a “mudança de cor”, esta 
pode conter movimentos, mudanças de imagens, ficando ao critério do 
designer. A única regra é respeitar a legibilidade e os valores da marca.

fig. 391 - Exemplos de uma 

interação

fig. 392 - Exemplos de 

uma animação (vídeo)
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Slogan dinâmico
Como explicado anteriormente, o slogan também é um elemento dinâmico 
da marca CSP. Este foi “desenhado” de maneira a responder a todas 
as áreas de intervenção do parque. Deverá ser utilizado em momentos 
específicos onde a mensagem tenha maior importância. O slogan dinâmico 
poderá ser utilizada a solo ou em combinação com a versão principal do 
símbolo ou com uma versão dinâmica.
 

create
sustainability

create
sustainability

fig. 393 - Exemplos de dinamismo 

do slogan, com símbolos principais 

e dinâmicos
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create
solutions

create
solutions

create
innovation

create
innovation
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Dimensões mínimas 
Para assegurar a devida legibilidade da marca e da imagem aplicada 
nestes sistemas, de forma a garantir a correta leitura e interpretação da 
mesma, é crucial respeitar as regras de dimensões mínimas nas diferentes 
opções aqui apresentadas.
 
Nos símbolos, quando apresentados a solo, a medida deve ser feita tendo 
como base o triângulo. Nas submarcas, os restantes elementos gráficos 
não devem ser utilizados para a medição: desta forma é possível garantir 
que o tamanho do símbolo será igual em toda a marca e submarcas.
 
A medida do Creative Science Park, quando utiliza “aveiro region” é de 
4,8cm e a das submarcas e versões com slogan, que utilizam “creative 
science park” é de 4,6cm. Esta diferença de dois milímetros tem por 
base a posição da legenda “aveiro region” e a referência “creative science 
park”; estas duas têm posições e dimensões diferentes, resultando 
em proporções diferentes e de forma a garantir a dimensão correta do 
triângulo, justifica-se a dimensão de 4,8cm.
 
Nas versões sem legenda, a dimensão é de 4,2 cm. Esta medida tem 
como influência a redução mínima de 2cm do símbolo.
 
As dimensões não devem incluir os elementos descendentes da tipografia, 
devendo assim guiar-se pela linha base.
 
O designer terá que ter em conta que, apesar das diretrizes aqui 
apresentadas, a imagem utilizada influenciará o resultado final. Em imagens 
que contenham muito ruído e informação visual, a redução do símbolo de 
2cm poderá ser excessiva, tornando a imagem imperceptível.

11. Regras

fig. 394 - Dimensões mínimas
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Má utilização do sistema dinâmico:

1- Imagens que vão contra os valores da marca;
2- Imagens que não permitam a leitura do símbolo principal;
3- Imagens de caráter político ou que possam provocar conflitos; 
4- Imagem como preenchimento da malha sem criar profundidade;
5- Imagem como preenchimento de fundo (só em alguns caos 
específicos é possível a sua utilização);
6- Dimensões muito reduzidas que não permitem a leitura;
7- Ilustrações;
8- Marca dinâmica sobre imagens;
9- Texto com cores não indicadas.

fig. 395 - Má utilização do sistema 

dinâmico
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Má utilização do slogan:

1- Alteração da palavra “create”; 
2- Utilizar em outra língua, incluindo o português;
3- Outros tipos de frases;
4- Utilização com outro variante da família;
5- Outra tipografia;
6- Utilizar mais do que duas linhas.

fig. 396 - Má utilização do slogan
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Implementação da cor
O dinamismo na cor é exclusivo da marca principal Creative Science 
Park, uma vez que as submarcas possuem cores específicas para 
a sua identificação. Este dinamismo provocado pela cor é utilizado 
essencialmente em campanhas, cartazes e merchandising.
 
O exemplo aqui apresentado demonstra como deverá funcionar este 
sistema. O símbolo adquire as três cores principais da imagem, neste 
caso os verdes, formando um degradê do tom mais claro até ao mais 
escuro (fig.398). A posição da marca no suporte, terá de ter em conta a 
legibilidade da forma e das cores. Deverá ser colocado numa área com 
pouco ruído visual e onde as cores não se aproximem das aplicadas no 
símbolo, de preferência neutras. 

Neste exemplo, comunica-se uma possível conferência, organizada em 
conjunto entre a Creative Science Park e os Laboratories Innovation. 
Como podemos ver, as duas marcas coabitam no mesmo cartaz, a única 
que apresenta o dinamismo na sua cor, é o símbolo do CSP (fig.397), 
as restantes submarcas deverão ser apresentadas com as versões 
estabelecidas.
 
Este exemplo serve para a restante implementação.

fig. 397 - Exemplo de um possível 

poster utilizando a cor dinâmica

12. Implementação das IVF

fig. 398 - Esquema de cores
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Implementação das IVF
Tal como explicado no capítulo das Identidades Visuais Flexíveis, uma marca 
com estas características não pode restringir o seu dinamismo apenas ao 
símbolo e/ou logótipo, mas deverá ser utilizado em toda a sua identidade 
e comunicação. Como tal, é essencial criar elementos dinâmicos e flexíveis 
na identidade, comunicação e implementação da marca.
 
Com esta abordagem, a marca Creative Science Park ganhará uma maior 
notoriedade, tornando-se extremamente dinâmica. 

Cartões Pessoais
Para os cartões pessoais existem milhares de versões distintas. A marca 
e cada submarca tem o seu próprio cartão. As versões dos símbolos para 
os cartões mantêm as mesmas diretrizes de construção, as imagens a 
utilizar deverão estar relacionadas com a respectiva área. A informação 
pessoal ficará na parte de trás do cartão, como nos cartões da página 
321-322 (fig.445).

Esta proposta prevê a utilização da própria foto do utilizador.

fig. 399 - Exemplos de cartões pessoais



277



278

Cartazes (impressos & dinâmicos)

O cartaz torna-se numa espécie de “portal” onde uma realidade distinta 
parece convidar o público a participar. Com a marca dinâmica, é possível 
criar cartazes específicos para cada cenário e com diversas abordagens, 
por exemplo um evento relacionado com o oceano poderá ter diversas 
versões do símbolo em diferentes cartazes para comunicar um único 
evento. Apresentamos duas abordagens distintas.

Primeira proposta
A primeira utiliza o símbolo com o preenchimento, permitindo que os 
elementos transpassem o símbolo. O fundo do cartaz deverá ser utilizado 
com uma das seguintes cores: o branco (fig.403), o cinza 95% (fig.400) 
ou com uma cor plana, retirada da própria imagem (fig.401); no caso das 
submarcas deverá ser utilizada a cor característica da mesma. É de referir, 
que o símbolo só poderá ser aplicado com sombra em fundos claros. 
 
A cor a utilizar nos títulos e informações, neste caso “conference on oceans” 
deverá ser retirada da própria imagem do cartaz (fig.400,401,403). Outros 
dos elementos a ter em atenção, é o símbolo da CSP no rodapé: sempre 
que possível, este deverá ser utilizado com o sistema de cor dinâmica, 
influenciado pela imagem aplicada no cartaz (fig.400,403). As submarcas 
deverão ser aplicadas com a respectiva cor ou a preto/branco,
 
As versões digitais dos cartazes poderão incluir animações no símbolo, 
onde alguns elementos deverão ter movimento, mudanças de cor, entre 
outras possibilidades. No exemplo aqui demonstrado, os peixes estão em 
movimento (fig.402).

fig. 400 -Versão fundo cinza 95%

fig. 401 -Versão  fundo cor plana

fig. 402 -Exemplo de cartaz animado

fig. 403 - Versão fundo branco

fig. 404 - Exemplos de cartazes
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Rotação, movimento e escala
Ainda na proposta anterior, o símbolo poderá ser apresentado de várias 
formas, desde: mudança de escala, de posicionamento, rotação e até em 
alguns casos este poderá não aparecer  na totalidade, desde que continue 
perceptível para o público.

fig. 405 - Exemplos de dinamismo 

possíveis no símbolo
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Segunda proposta
Ao contrário da proposta anterior, a imagem será aplicada em todo o 
cartaz em  vez do símbolo. O símbolo será aplicado com uma cor plana, 
no caso da CSP, preto ou branco e nas submarcas preto, branco ou a cor 
característica. Neste caso, só certos elementos transpassam o símbolo.

Outro elemento que difere da proposta anterior é a cor do texto dos títulos 
e informações, que deverão ser aplicados a preto ou a branco. A marca 
aplicada em rodapé também segue estas diretrizes.

Esta proposta, como a anterior, contempla os meios digitais, onde os 
elementos poderão ter animação.

creative
science park
aveiro region

biological 
nurturing

creative
science park
aveiro region

the impact of 
sustainability
13 january

fig. 406 - Exemplos de cartazes com

a segunda proposta
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Cartazes de eventos
Os cartazes não têm de ficar restringidos a eventos de caráter formal ou 
educativo, mas também a eventos didáticos, que poderão ocorrer entre as 
várias empresas, desde torneios de mini-golfe, passeios, como também  
campanhas de sensibilização. 
 
Nestes cartazes, em alternativa à utilização do slogan “create”, é possível 
utilizar frases curtas iniciadas por “let’s” (vamos) de forma a realçar o 
espírito de união vivido no parque e incentivar a prática dessas atividades.

fig. 407- Exemplos de variações 

para atividades e eventos
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Cartazes submarcas
Os cartazes das submarcas mantêm as diretrizes da marca mãe: sempre 
que seja necessário aplicar uma cor no fundo, deverá ser a cor característica 
da própria submarca: a Design Factory o verde, o laranja para a incubadora 
e o azul para os laboratórios. Aqui os símbolos não são influenciados pela 
imagem, ficando restringidos, a cor principal, as de alto contraste (preto 
e branco) e a escala de cinza. Em alguns casos para realçar é possível 
aplicar um fundo, como na imagem do lado direito (fig.410).

Neste caso foram projetados três eventos distintos destinados às submarcas, 
nos quais seriam convidados diversos oradores relevantes nas respectivas 
áreas. No caso da Design Factory seria a semana do design (fig.408,409,410), 
a da Enterprise Incubator (fig.411,412,413, pág.288,289) um evento 
relacionado com startups e, por fim, uma convenção relacionada com as 
ciências para a Laboratories Innovation (fig.414,415,416, pág.290,291). 
Em cada caso são apresentados “apenas” três possíveis abordagens para 
a divulgação dos respectivos  eventos.

fig. 408 - Versão Henrique Cayatte

fig. 409 - Versão Stefan Sagmeister

fig. 410 - Versão Jessica Walsh
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enterprise
incubator

josé
neves

startup 
aveiro
7 out.

fig. 411 - Versão Richard Branson

fig. 412 - Versão José Neves

fig. 413 - Versão Jeff Bezos
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fig. 414 - Versão Michu Kaku

fig. 415 - Versão Richard Dawkins

 fig. 416 - Versão Neil deGrasse Tyson
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Aplicação do slogan dinâmico
Como referido anteriormente, este slogan deverá ser utilizado em momentos 
pontuais, onde a mensagem seja importante. Com este tipo de slogan o 
CSP consegue demonstrar a sua ambição e a sua multidisciplinaridade.

Como veremos nos capítulos mais à frente, a sua utilização está prevista 
em envelopes (fig.449, pág.327) e também na própria comunicação da 
marca (fig.469-474, pág.341-351).

Neste caso, o slogan dinâmico é aplicado em papéis de carta, que 
desde logo transmitem a ambição e valores do parque, como também 
demonstram dinamismo e flexibilidade.

fig. 417 - Saco
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Merchandising
O merchandising mantém a mesma linguagem dos cartazes e dos cartões, 
criando constantemente novas versões, quer seja para malas, t-shirts, 
canecas, criando uma “oferta” de produtos dinâmica extremamente rica e 
colorida, agradando a todo o tipo de gostos. 
 
Outros dos objetivos era criar elementos diferenciadores. A proposta 
do saco aqui apresentada, utiliza esta linguagem de “preenchimento e 
container”, o logótipo é impresso na parte de trás do saco e os elementos 
colocados dentro do saco transpassam o símbolo. 
 

fig. 418 - Saco
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Canecas
Sempre com o objetivo do efeito 
surpresa e dinamismo, estas canecas 
reagem ao calor, “do seu café ou do seu 
chá” revelando a imagem escondida do 
Creative Science Park.
 

fig. 419 - Implementação das IVF 

em canecas térmicas
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Sacos de pano
Nestes sacos de pano é possível 
reproduzir todas as versões da marca 
dinâmica e também criar versões 
especiais para eventos ou celebrações.

fig. 420 - Exemplos da implementação 

das IVF em sacos de pano
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T-shirt
É possível aplicar todas as versões da marca e 
também criar versões especiais para eventos e 
celebrações. 

fig. 421 - Exemplos da 

implementação das IVF em 

T-shirts
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Espaço
A nível da implementação nos espaços, este sistema de uma marca 
flexível e dinâmica oferece uma grande possibilidade de variações e dá 
a oportunidade de criar elementos que provocam o  efeito surpresa no 
público.
 
A nível de bandeiras, é possível seguir o exemplo da Aol. e da EDP, que 
ao longo da fachada da sede da marca apresenta uma grande variedade 
de bandeiras, tornando a fachada do edifício mais dinâmica e colorida. É 
apresentado aqui uma simulação no edifício da reitoria da universidade 
(fig.425, pág.303) uma vez que não foi possível fotografar os edifícios do 
Creative Science Park.
 
Também é possível aplicar o símbolo de forma a criar ilusões óticas ao 
público, como por exemplo a utilização da versão da marca a representar 
os oceanos (fig.426, pág.304,305) quando aplicada no chão, cria a ilusão 
que estamos por cima do oceano.
 
A utilização deste sistema garante a função básica de informar, mas 
também garante o efeito surpresa e a interação por parte do público, que 
ao ver a marca aplicada de forma diferenciadora, irá parar para contemplar 
e comentar.
 
A aplicação da marca não tem de ficar retida aos suportes tradicionais 
(ecrãs e papéis), também poderá ser convertida em elementos “utilitários” 
e que igualmente funcionam com o princípio “ Preenchimento e container”. 
Como veremos mais à diante no exemplo do jardim (fig.427, pág.306-
309), o símbolo é utilizado na própria paisagem, criando um labirinto onde 
as pessoas e as árvores são os elementos que transpassam o símbolo. 

Como é visível, é possível criar elementos diferenciadores e utilitários, 
mantendo sempre a linguagem da marca.

fig. 422 - Implementação das IVF na 

“sede” (parede e vitrines)
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fig. 423 - IVF no chão, versão 
TICE

fig. 424 - IVF no chão, versão 
ambiente

fig. 425 - IVF aplicada na sede 
e bandeiras
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fig. 426 - Implementação 
das IVF no chão do CSP - oceanos
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fig. 427 - Implementação 
das IVF no jardim (vista de topo)
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fig. 428 - Implementação 
das IVF no jardim 
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Publicidade e medias
É nestes meios que é mais visível a maior utilização das IVF, resultando 
numa comunicação dinâmica que leva o público a “outra dimensão”, 
criando um novo nível de interação e de experiência, tornando cada 
divulgação e cada contacto com o público único. Nenhuma publicação é 
igual, tornando o CSP numa marca memorável associada ao dinamismo, 
à inovação e ao vanguardismo.
 
Este sistema não possui restrições nem limitações a nível do suporte, uma 
vez que as IVF têm a capacidade de se adaptar aos diferentes meios. 
Por exemplo, nos meios digitais a versão da marca a ser utilizada deverá 
ser, sempre que possível, a versão animada, contrapondo com a versão 
estática da impressão.

fig. 429 - Implementação das 

IVF em revistas

fig. 430 -IVF em mupis junto 

a Marina da Ria



311



312

fig. 431 - IVF em mupis
junto a Marina da Ria de Aveiro

fig. 432 - IVF em mupis
junto a estação de comboios 

de Aveiro
fig. 433 - IVF em mupis

junto a rotunda do Pingo Doce
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fig. 434 - IVF em ecrãs junto a 
Avenida Dr. Lourenço Peixeinho

fig. 435 - IVF em uma 
apresentação, auditório UA
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fig. 436 - IVF em um 
terminal ATM,

Fig. 437 - Video terminal ATM,
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fig. 438 - Aplicação em um comboio
fig. 439 - Exemplo do dinamismo 

provocado pelos diferentes cartazes
fig. 440 - Exemplo de 

implementação em espaços
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fig. 441 - IVF utilizada como públicidade em espaços, Forum Aveiro
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fig. 442 - IVF usada em publicidade, 
neste caso poderia ser utilizada com 
animação - Site Público
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fig. 443, 444 - IVF utilizada nas publicações 
das redes sociais. Nestes casos poderiam 
ser utilizadas versões dinâmicas
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Outros tipos de implementações 
 
Nem sempre é possível a utilização das Identidades Visuais Flexíveis,  
quer seja devido ao caráter institucional, ao nível conceptual ou devido a 
limitações técnicas e de legibilidade.
 
No entanto, e como vimos no capítulo das Identidades Visuais Flexíveis, é 
necessário que a comunicação da marca continue a transmitir os valores 
de inovação e de dinamismo; caso contrário, esta transmitirá lacunas na 
sua comunicação e imagem perante o público.

Cartões pessoais
Os cartões pessoais também têm este caráter dinâmico: a marca principal 
possui uma versão própria e cada submarca possui o seu próprio cartão. 
A parte da frente, a face “colorida” é reservada para a referência à marca 
mãe Creative Science Park, dando destaque ao símbolo, e a referência no 
canto inferior esquerdo, caso seja um cartão de alguma submarca a cor 
do fundo deverá ser relativa a mesma. A parte de trás, está reservada às 
informações pessoais como também à identificação das submarcas.

fig. 445 - Cartões pessoais

13. Outros tipos de Implementações
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Cartões identificativos
No caso dos cartões identificativos, ao contrário da maioria dos casos 
em que utilizam fotografias padronizadas, muitas vezes sem o mínimo 
de resolução ou preocupação com enquadramentos e iluminação, as 
fotografias dos cartões identificativos do CSP deverão ir ao encontro dos 
exemplos aqui apresentados: devera ser uma fotografia a preto e branco, 
de boa resolução e que realce o rosto do funcionário. Desta forma, a marca 
desde logo transmite o seu profissionalismo e perfeccionismo.
 
As versões dos cartões são entregues tendo em conta o local onde o 
funcionário trabalha, no caso das submarcas os elementos gráficos 
contidos no centro do símbolo deverão estar posicionados sobre o olho 
do lado esquerdo do funcionário; as cores são as já estabelecidas para o 
CSP e submarcas.
 
No canto superior esquerdo, no caso das versões das submarcas, deverá 
ser feita a referência ao CSP, em conjunto com a submarca em questão. 
Devido a questões relacionadas com a legibilidade e redução mínima, a 
versão da marca a ser utilizada deverá ser a “micro”.

fig. 446 - Cartões identificativos



325



326

Ex.mo Sr.
Albano da Silva Amaro

A/C Joaquim Silveira
Rua de João de Sousa Pinto 423, 3ºDto
9561- 909 Ponta Delgada

Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

nº  ref.

2345677
Processo

123.16
Aveiro

15. março ‘16

csp@csp.pt
+351 234 092 496

rogerio.nogueira@csp.pt
+351 234 092 496

Rogério Nogueira
general director

creative
science park
aveiro region

Ex.mo Sr.
Albano da Silva Amaro

A/C Joaquim Silveira
Rua de João de Sousa Pinto 423, 3ºDto
9561- 909 Ponta Delgada

Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

nº  ref.

2345677
Processo

123.16
Aveiro

15. março ‘16

csp@csp.pt
+351 234 092 496

rogerio.nogueira@csp.pt
+351 234 092 496

Rogério Nogueira
general directorcreative science park

Ex.mo Sr.
Albano da Silva Amaro

A/C Joaquim Silveira
Rua de João de Sousa Pinto 423, 3ºDto
9561- 909 Ponta Delgada

Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

nº  ref.

2345677
Processo

123.16
Aveiro

15. março ‘16

csp@csp.pt
+351 234 092 496

rogerio.nogueira@csp.pt
+351 234 092 496

Rogério Nogueira
general directorcreative science park

Ex.mo Sr.
Albano da Silva Amaro

A/C Joaquim Silveira
Rua de João de Sousa Pinto 423, 3ºDto
9561- 909 Ponta Delgada

Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

nº  ref.

2345677
Processo

123.16
Aveiro

15. março ‘16

csp@csp.pt
+351 234 092 496

rogerio.nogueira@csp.pt
+351 234 092 496

Rogério Nogueira
general director

laboratories
innovation
creative science park

creative
science park
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

enterprise
incubator
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

laboratories
innovation
Avenida 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

Envelopes
Os envelopes mantêm a mesma linguagem visual e dinamismo através 
das cores, assumindo as cores características da marca e submarcas.
Na parte interior envelope mantém a cor e na aba quando aberta surge  o 
“slogan dinâmico” que se adapta a cada área (fig.449).

fig. 447 - Envelopes parte da frente

fig. 448 - Envelopes parte de trás

fig. 449 - Envelopes parte de trás interior
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Lápis & papel de carta
Mantendo sempre a linguagem das propostas anteriores, os lápis são 
identificados através das cores e da versão “micro” da marca e das 
submarcas.
 
O papel de carta é organizado de forma esquemática, de forma 
a facilitar a leitura e organização das cartas. Os clipes também são 
personalizados representando o triângulo característicos na marca e 
submarcas, como também através das cores da marca e submarca.

fig. 450 - Lápis do CSP e 

submarcas

fig. 451 - Papel de carta e clips 

do CSP e submarcas
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Identificação (etiquetas)
As identificações, como por exemplo nas batas utilizadas nos 
laboratórios, não deverão ser feitas através dos tradicionais 
cartões identificativos, mas sim por etiquetas com o símbolo 
dos laboratórios, que serão anexadas ao nome do utilizador, 
simulando a versão da marca horizontal.
 
Os restantes casos onde estas etiquetas puderão ser 
aplicadas são produtos têxteis como, por exemplo, as 
t-shirts e as malas. 

fig. 452 - Tipos de 

etiquetas para as batas 

dos laboratórios

fig. 453 - Etiquetas CSP 

e submarcas

fig. 454 - Bata com etiqueta
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Bandeiras identificativas
As bandeiras devem manter o dinamismo através da cor e utilizando 
versões específicas, quer seja para o CSP, quer seja para as submarcas.

fig. 455 - Exemplo das bandeiras: 

CSP e Design Factory

Canecas
As canecas possuem diversas versões, desde as aplicadas com a IVF, 
aplicadas com a grelha presente no triângulo do CSP, com frases de 
designers, cientistas ou empreendedores conceituados e por fim uma 
versão mais simplificada utilizando apenas a marca do CSP ou de alguma 
submarca.

fig. 456 - Exemplo das várias 

abordagens em canecas
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 Capas & guarda-chuva
Um dos outros objectivos da implementação da 
marca era a criação de merchandising utilitário, 
que possa ser utilizado no dia-a-dia. As capas 
de chuva utilizam a grelha utilizada no símbolo do 
CSP.

O guarda-chuva, ao contrário dos guarda-chuvas 
comuns, que têm na face exterior os elementos 
decorativos, os do CSP têm esses elementos 
na parte interior, causando um efeito surpresa. 
O interior poderá vir com a grelha igual às das 
capas de chuva, como também com uma versão 
dinâmica da marca.

fig. 457 - Capas de Chuva

fig. 458 - Guarda Chuvas
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Comunicação
Tal como no merchandising, na comunicação nem sempre é possível a 
utilização das  IVF.  As propostas alternativas dividem-se  em dois grupos. 
O primeiro de cariz mais linguístico, representado por uma abordagem: 

• Frases motivacionais. 

E o segundo grupo de cariz visual, onde são apresentados três abordagens 
distintas:

• “Olho Providência”;
• Personalidades do CSP;
• Mesa de trabalho.

Frases motivacionais  
A primeira, como já referido, é de cariz linguístico, a qual utiliza diversas 
citações de cientistas, designers e empreendedores relevantes. Esta 
abordagem será utilizada nas paredes do parque como também em 
merchandising.
 
As frases são compostas com a tipografia característica do CSP, a Variable. 
Anexada às citações será colocado o triângulo das respectivas áreas, por 
exemplo, com frases utilizadas no edifício ou merchandising alusivos a 
Design Factory deverá ser utilizado o símbolo da mesma.

fig. 459 - Implementação das frases

fig. 460 - Frases



337

imagination is 
more important 
than knowledge
albert einstein

the science of today 
is the technology 
of tomorrow
edward teller

technology 
has to be invented 
or adopted
jared diamond

everything is 
theoretically impossible, 
until it is done.
robert heinlein
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“Olho da Providência” 
A primeira proposta de cariz visual utiliza o triângulo do CSP de forma 
enigmática, semelhante ao triângulo dos Illuminati e da maçonaria, que 
geralmente é interpretado como “o olho que tudo vê” ou “Deus observando 
a humanidade”. Neste caso, quem observa são as personalidades 
relevantes das diferentes áreas, desde inventores a designers. O triângulo 
da marca CSP é colocado sobre a imagem de forma que o olhar dessas 
personalidades fique nos espaços do símbolo da marca. Desta forma, 
transparece a ideia que essas pessoas/personalidades vêm através do 
CSP, criando uma linguagem desafiadora e enigmática perante o público. 
 
Esta versão também poderá ser utilizada de forma dinâmica/animada 
(fig.466).

fig. 461 - Leonardo da Vínci

fig. 462 - Nikola Tesla

fig. 463 - Johannes Gutenberg 

fig. 464 - Thomas Edison

fig. 465 - Exemplo de GIF

fig. 466 - Video

creative
science park
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Personalidades no CSP
A segunda abordagem coloca personalidades relevantes como membros 
do CSP, identificando-os com pins, ou as etiquetas do parque. Desta 
forma, transmite a ideia que o parque possui as características e condições 
propensas para a inovaçação e o conhecimento. É possível criar exemplos 
específicos para cada submarca, utilizando personalidades específicas de 
cada área.
 

fig. 467 - Nikola Tesla

fig. 468 - Thomas Edison
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“Mesa de trabalho”
A última proposta não aborda o parque de forma geral nem as suas 
submarcas, mas sim os domínios de intervenção do parque, são utilizados 
imagens referentes a cada domínio que posteriormente são analisadas 
de forma a simular uma mesa de laboratório. Esta deverá ser utilizada em 
campanhas publicitárias de forma a promover o parque como também os 
seus domínios.
 
A imagem principal é combinada com o triângulo do CSP, na qual resulta 
em um conjunto de imagens fragmentadas, apesar do triângulo não estar 
visível, este é perceptível devido ao contorno da imagem. O objectivo desta 
fragmentação é tornar a imagem mais enigmática. A restante informação 
presente no cartaz está relacionada com estas fragmentações onde são 
retiradas as cores principais, características, vantagens, ou até mesmo 
metáforas de cada elemento. Nestes exemplos é visível a utilização do 
“slogan dinâmico” o qual se adapta a cada contexto distinto.
 
No exemplo acima demonstrado, é utilizada uma folha a carregar um 
telemóvel fazendo uma analogia à fotossíntese das plantas e ao mesmo 
tempo “prevê” um futuro em que esta tecnologia será possível.

fig. 469 - Energia

fig. 470, pág. 342,343 - Energia

fig. 471, pág. 344,345 - Agroindustrial

fig. 472, pág. 346,347 - Materiais

fig. 473, pág. 348,349 - Oceanos

fig. 474, pág. 350,351 - TICE
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Implementações especiais 
A implementação da marca não tem de ficar resumida a meios tradicionais, 
mas sim encontrar novos meios inovadores e diferenciadores para a 
divulgação da marca.
 
No primeiro exemplo, é utilizada a técnica de metamorfose: neste caso 
a marca é colocada nas laterais dos pilares da estação de comboio de 
Aveiro (fig.475). Para visualizar a imagem o espectador terá de enquadrar-
se de forma correcta de maneira a alinhar todos os pilares. Esta técnica é 
relevante devido ao efeito surpresa que causa no espectador.
 
Na segunda proposta (fig.477, pág.354,355), uma vez que a marca CSP 
está associada à sustentabilidade e à inovação, foi utilizado a comunicação 
apresentada anteriormente que simula um ambiente de trabalho de 
um laboratório, só que neste caso em vez da utilização de imagens 
estáticas, esta torna-se dinâmica, avaliando as condições meteorológicas, 
desde vento, precipitação e temperatura. Esta não só informa o estado 
meteorológico na hora, como prevê o estado do clima nas horas seguintes 
(fig.476). Desta forma, a marca CSP comunica a sua existência como 
também  consegue torna-se num elemento utilitário e de ligação com o 
público.

fig. 475 - Aplicação com metamorfose, 

estação de comboios de Aveiro

fig. 477, pág. 354-355- Painel eletrónico

fig. 476- Painel eletrónico vídeo
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Avaliação 
do trabalho e da solução proposta
Uma vez que o trabalho final ainda não implementa os resultados, estes 
passam de  suposições criadas com base em todo o estudo das Identidades 
Visuais Flexíveis, tendo também em conta a análise e resultados dos casos 
de estudo.
 
As partes possíveis de avaliação e com resultados imediatos, são as de 
comparação com a anterior identidade. A nova identidade resulta num 
sistema dinâmico e flexível, com a capacidade de comunicar nos diversos 
cenários e meios tecnológicos. Cumpre com as restrições impostas pelo 
Creative Science Park, de manter o triângulo em toda a comunicação 
da marca, tanto no desenho das submarcas, como também na marca 
dinâmica. A abordagem adotada  torna o CSP numa marca contemporânea. 
Através de um sistema de IVF, permitiu colmatar os problemas inicialmente 
identificados na marca, ou seja, a relativa baixa notoriedade, a estaticidade 
e a incapacidade de se relacionar com os domínios de intervenção.
 
O trabalho proposto não responde apenas a esses problemas como 
também adiciona um cariz inovador e distintivo, fazendo com esteja um 
passo à frente dos seus diretos concorrentes e criando um novo nível de 
relacionamento com o seu público
 
A nível da contribuição para a área do design, a presente dissertação 
serve para quebrar este “tabu” em torno das Identidades Visuais Flexíveis. 
A proposta apresenta vantagens e benefícios importantes que não teria se  
se tratasse de uma Identidade Visual Estática.

14. Conclusões
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Limitações e aspectos 
metodológicos negativos
As principais limitações e aspectos negativos estão relacionados com 
a manipulação da marca. O caso da identidade da Universidade de 
Eindhoven (pág.134) deverá ser tido em conta: segundo os designers da 
The Stone Twins, devido a ausência de um tutor e da apropriação indevida 
da estratégia da marca, levou à inconsistência da mesma, pois uma vez 
adotado este sistema de uma Identidade Visual Flexível, toda a marca 
deverá transparecer esses valores, caso contrário a sua comunicação 
poderá ser insuficiente e até mesmo poderá não transmitir credibilidade 
perante o público.
 
Outro dos aspectos importantes, tendo em conta de novo o caso da 
Universidade de Eindhovem, é a necessidade de contratar um designer 
que será responsável pela criação das novas versões e irá assegurar que 
a marca transmitirá os respectivos valores. Contratar um designer acarreta 
mais custos para a marca, mas só desta forma a marca irá assegurar uma 
identidade e comunicação mais coesa e forte.
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Desenvolvimentos futuros
Numa primeira fase, é fundamental criar um banco de imagens, dos mais 
diversos temas, para futuras utilizações e variações, pois desta forma não 
será necessário recorrer a bancos de imagens nem pagar direitos de autor. 
Este banco de imagens pode ser criado através de parcerias com fotógrafos 
e estudantes, dando a possibilidade a que todos os interessados, sejam 
eles da comunidade universitária até a residentes, possam contribuir com 
os seus registos fotográficos.
 
Será necessário criar uma biblioteca com todos os resultados de versões 
da marca CSP desta forma será possível, de forma fácil e eficiente, que 
todos tenham acesso a diversas versões da marca, podendo assim 
escolher a mais correta ou a que se adapte melhor a cada trabalho.
 
Outro dos pontos a desenvolver é a criação de um “órgão regulador” ou um 
designer chefe que se certifique do cumprimento das regras construtivas e 
comunicacionais da marca. Caso contrário, a marca poderá perder a sua 
essência e coerência visual, prejudicando assim a sua percepção perante 
o público.
 
Em terceiro lugar, seria importante criar uma plataforma que ofereça as 
condições necessárias para que o público em geral possa criar a sua 
versão. Uma vez que o parque possui uma parceria com a UA, seria 
interessante a criação de concursos ou simplesmente dar a possibilidade 
de que os alunos de design criassem as suas próprias versões da marca, 
que posteriormente seriam avaliadas e, se respeitassem todos os pontos, 
seriam implementadas.
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Conclusão
Podemos afirmar que este tipo de abordagem vai ao encontro dos valores 
e da imagem que o Creative Science Park quer transmitir; responde 
também aos desafios e à complexidade da nossa sociedade e consegue, 
de forma mais eficaz, adaptar-se aos diferentes cenários e tecnologias 
onde a marca tem que comunicar.

Outro dos fatores importantes é a relação que a marca flexível consegue 
estabelecer com o público. Nos dias de hoje, é crucial dar a oportunidade 
a que este faça parte e interaja com a marca, conseguindo desta forma 
uma relação mais duradoura e eficaz.
 
As identidades visuais flexíveis devem ser vistas, como Kreutz (2012) 
defende:

“resultado sempre maior do que a soma de suas partes, de seus 
elementos constituintes. Além destes, que são percebidos, 
pelos nossos sentidos, a Identidade Visual Flexível é constituída 
por uma aura que deve ser entendida, compartilhada, fazer 
sentido. Pois, mais do que ser identificada, ela deve provocar 
a identificação de quem a percebe.”
(Kreutz, 2012 p.4).
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