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Resumo
Design Gráfico
Identidades Visuais
Identidades Visuais Dinâmicas
Instituições Culturais
Design para Instituições Culturais
Identidades Visuais para Instituições Culturais
Mecanismos de Variação
Design Generativo
Design Algorítmico

O desenvolvimento de identidades visuais para instituições culturais estão,
historicamente, ligadas com a necessidade de convencer artistas a trabalharem com a instituição de forma a conseguir desenvolver um programa
apelativo, convencer mecenas a investir na instituição e comunicar com
público em geral de forma a gerar interesse sobre espaço e a programação
apresentada. Além disso, sempre foi um desafio conseguir comunicar a
complexidade e diversidade de áreas e disciplinas artísticas que cada instituição apresenta ao público. Com a evolução da tecnologia e dos meios de
comunicação surgem novas oportunidades para estas instituições poderem
comunicar a sua mensagem de modo eficiente com os diferentes públicos
alvos e criar a sua marca de forma mais conveniente.
Nesta dissertação efetuada sobre a proposta de identidade visual para
o Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz é possível encontrar
o trabalho desenvolvido, o plano de trabalhos, a análise efetuada sobre
o Centro de Artes e Espectáculos como instituição e a da sua identidade
visual atual. Ainda é possível encontrar uma contextualização histórica sobre as identidades visuais, a análise de casos de estudo de diversas
identidades visuais de instituições culturais consideradas relevantes para
este trabalho estudando os seus mecanismos de variação e características
resultantes de forma a compreender as vantagens do uso de mecanismos
diferentes e estratégias de comunicação. Apresenta-se também passos do
processo de design, experiências gráficas de identidades visuais projetadas
para o Centro de Artes e Espectáculos, a explicação e aplicação do sistema
desenvolvido da identidade concebida. Ainda são apresentados estudos
da aplicação da sinalética no espaço, estratégia de ativação da marca e os
materiais utilizados na comunicação com a equipa do Centro de Artes e
Espectáculos.

Abstract
Graphic Design
Visual Identities
Dynamic Visual Identities
Cultural Institutions
Design for Cultural Institutions
Visual Identities for Cultural Institutions
Mechanisms of Variation
Generative Design
Algorithmic Design

The development of visual identities for cultural institutions has historically been connected with the need to convince artists to work with the
institution in order to develop an appealing program, to convince patrons
to invest in the institution, and to communicate with the general public
in order to generate interest in the space and the programming presented.
In addition, it has always been a challenge to communicate the diversity
of artistic areas and disciplines that each institution presents to the public.
With the evolution of technology and social media, new opportunities
arise for these institutions to communicate their message to different target
audiences and build their brand conveniently.
This dissertation reports the visual identity proposal for the Centro de
Artes e Espectáculos da Figueira da Foz and the work developed about the
subject. It is possible to find the work plan, the analysis made about the
Centro de Artes e Espectáculos as an cultural institution and their current
visual identity. It is also possible to find a historical contextualization about
visual identities, the analysis of case studies of several visual identities of
cultural institutions considered relevant to this work, studying their variation mechanisms and resulting characteristics in a way that is possible to
comprehend the advantages of each mechanism and branding strategy.
There are also presented the steps in the design process, graphic experiences of visual identities designed for the Centro de Artes e Espectáculos, the
explanation, and application of the developed identity system. It is also
possible to find studies of the application of the wayfinding system in the
space, brand activation strategy, and the materials used in the communication with the team of the Centro de Artes e Espectáculos.
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Introdução
Figura 1- Fachada frontal do edifício
Centro de Artes e Espectáculod da
Figueira da Foz

Figura 2- Sala de exposição do CAE

O Centro de Artes e Espectáculos(CAE) da Figueira da Foz (figura 1) é
inaugurado em 2002 e desde sempre posicionou-se como um polo cultural
da zona centro de Portugal com o objetivo de aproximar a população da
região com a indústria artística e cultural contemporânea produzida por
um diverso leque de artistas, de artistas locais a artistas internacionais (CM
Figueira Foz, 2020) (CAE, 2021).
Durante o tempo em que operou, a sua identidade visual (IV) e a
estratégia de comunicação não foram atualizadas de forma a utilizar plenamente todos os meios de comunicação, que aliadas com o aparecimento
de outras entidades que concorrem para ocupar o mesmo espaço na região
centro, enfraqueceu a sua influência. A renovação da sua IV para além de
ser uma possibilidade de atualizar os componentes gráficos da entidade, é
uma oportunidade de atualizar a sua estratégia de comunicação.
Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma IV para o CAE
e nasce da necessidade de atualização dos elementos de comunicação da
IV vigente devido à aplicação deficiente ou inexistência de elementos que
possam ser utilizados adequadamente em certos canais de comunicação.
Esta análise foi posteriormente aprofundada (ver subseção 3.2) e transmitida à equipa de comunicação do CAE, que concordou com a necessidade
de atualizar a sua IV.
A importância de uma IV prende-se diretamente com a mensagem que
a instituição pretende transmitir para o seu público sobre quem é, o que
faz, e como o faz (Hyland, 2006). A perceção da mensagem por parte do
público depende do modo como a comunicação é efetuada pela instituição e dos canais utilizados (Baker, 1997). Os elementos constituintes da
IV devem comunicar essa mensagem de forma eficiente e eficaz, de modo
a que a instituição cumpra os seus objetivos, a sua missão (Hyland, 2006).
O CAE é uma instituição cultural focada na disseminação das artes em
geral, como exposições de coleções de obras surrealistas de artistas internacionais, exposições de esculturas de artistas portugueses contemporâneos,
espetáculos de música ao vivo e teatro para um público diversificado (CM
Figueira Foz, 2020) (CAE, 2021). Sendo uma instituição que opera num
contexto cultural reconhece-se, então, a importância/relevância acrescida
dos elementos gráficos que a identificam, uma vez que estes influenciam
a perceção do público sobre o próprio valor do CAE como instituição de
curadoria artística .
Desta forma, o estudo e análise de outras instituições culturais é uma
parte importante deste projeto de forma a perceber os diferentes desafios
associados ao desenvolvimento de IV para esta indústria de acordo com a
dimensão e missão da instituição.
As IVs são desenhadas tendo em consideração diferentes características
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que no seu conjunto contribuem para o que se denomina de linguagem
visual(LV) (Nes, 2012). Deste modo, uma IV pode conter as seguintes
características: (i) nome da entidade (Raposo, 2012); (ii) logotipo, ou seja,
a representação gráfica do nome da entidade utilizando letras de forma
organizada, original e única (Raposo, 2012); (iii) símbolo, ou seja, o identificador gráfico e não-linguístico que pode variar em termos de iconicidade (Raposo, 2012); (iv) elementos de carácter tipográficos; (v) cor;
(vi) outros elementos gráficos complementares como imagens e outros
grafismos desenvolvidos (Nes, 2012); e (vii) outros elementos sensoriais,
tais como texturas, sons e cheiros.
Tendo em conta todos os elementos consistentes de uma IV, são
exploradas neste projeto diferentes abordagens para comunicar a mesma
mensagem evidenciando diferentes características existentes na instituição, desde características ambientais e físicas ligadas diretamente ao espaço
onde a instituição opera, até características relacionadas com a influência
da instituição na cidade e o modo como esta funciona.
Em paralelo com as explorações conceituais desenvolvidas para evidenciar as características do CAE, experimentou-se diferentes formas de utilizar
código computacional como um artifício central da IV ou parte integrante
do sistema e como mecanismo de ativação de marca.
1.1. Motivação

O desenho e desenvolvimento de identidades visuais está historicamente
ligado à fundação da prática profissional do Design Gráfico. Com o
término da Segunda Guerra Mundial, a indústria que servia de base para
a economia de guerra dos Estados Unidos pôde voltar à produção de bens
de consumo, o que renovou a competitividade dos mercados. Em paralelo, o Estilo Tipográfico Internacional produziu um impacto importante
no design norte-americano no pós-guerra. A sua influência fez-se sentir
inicialmente no final dos anos 1940 e 1950 e foi rapidamente adotado no
design corporativo e institucional durante os anos 1960 (Meggs & Purvis,
2012). Durante as décadas de 1950 e de 1960 muitos designers norte-americanos adotaram a criação de identidade visual corporativa como principal
atividade (Meggs & Purvis, 2012).
Sendo um objetivo pessoal trabalhar nesta área de forma profissional,
considerasse importante, não só o estudo dos artefatos e das metodologias
exploradas no desenvolvimento de IVs mas também a resolução de um
problema num contexto real. Aliado a esta vontade de explorar esta área
profissional, surge também como motivação a oportunidade de poder
contribuir com o resultado deste projeto para uma instituição cultural que
influenciou e auxiliou na educação visual e cultural do orientando deste
projeto.

As IV permitem identificar organizações que competem entre si para atrair
a atenção daqueles com quem estas pretendem comunicar. Embora não
seja o único meio pelo o qual uma instituição consegue distinguir-se do seu
concorrente direto, a comunicação visual de uma instituição com o público
alvo permite destacar certas características e valores de forma indireta, de
acordo com a aplicação da sua IV. Como consequência, a capacidade de
uma IV destacar-se e adaptar-se a novos meios são algumas características
importantes para uma instituição poder exprimir toda a sua complexidade.
Com a evolução tecnológica, existe não só a necessidade de uma
IV estar preparada para conseguir adaptar-se a novos meios que surjam
mantendo a coerência com a imagem mental previamente criada por quem
a visualiza, mas também que estes meios tecnológicos sejam integrados na
criação da mesma.
Irene van Nes afirma que as instituições, estando em constante evolução, acabam por se tornar dinâmicas e, por isso, devem ter um sistema de
identidade dinâmica que incorpore e reflita essa evolução. Uma identidade
deve ser tão dinâmica quanto a instituição a que é destinada o é, crescer
com ela e adaptar-se ao ambiente que a rodeia (Nes, 2012). Uma instituição que sofre mudanças devido à natureza da atividade em que funciona,
deve ter uma IV que se adapte a essas mudanças sem perder a qualidade de
comunicação.
Sendo assim, o desenvolvimento desta dissertação tem como objetivo
principal desenhar uma proposta de identidade visual dinâmica para o
Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.
Nesta proposta serão estudados diferentes mecanismos de variação1
(Martins, et al., 2019), tendo como resultado final o desenvolvimento de
um sistema de uma identidade visual dinâmica (IVD).
1.2. Enquadramento

Desde a última metade do século XX, a função das IV tem vindo a ganhar
relevância à medida que se desencadeou uma grande evolução na área da
tecnologia da informação. Neste sentido, grandes multinacionais, eventos
internacionais e/ou grandes entidades públicas necessitam de designers
gráficos que desenvolvem sistemas de identidade visual complexos para
gerenciar o fluxo de informações associados a estas instituições (Meggs &
Purvis, 2012).
O aumento do poder de processamento dos computadores, a democratização do acesso aos computadores ao público generalizado, a onipresença dos meios de comunicação digitais e o advento da web 2.0 criaram
novas dinâmicas sociais .
O processo de criação de IV têm de incluir elementos que possam
ser aplicados a estes meios. Esta evolução obriga também à atualização de
Em “Dynamic Visual Identities: From a Survey of the State-Of-The-Art to a Model of Features
and Mechanism” são considerados como mecanismos de variação: (i) variação de cor; (ii)
combinações; (iii) variação de conteúdo; (iv) posicionamento; (v) repetição; (vi) escala; e (vii)
transformações de forma.
1
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algumas identidades pensadas e implementadas antes da massificação e
democratização desses novos meios.
A IV do CAE, desenvolvida no início do ano 2001, encontra-se desatualizada quando comparada com outras identidades concorrentes na área
da cultura e com os padrões de desenho de IV atuais.
Deste modo, nesta dissertação procura-se solucionar esse problema
explorando os conceitos de participação, dinamismo, flexibilidade e generatividade no contexto da IV, resultando no desenvolvimento de um sistema
dinâmico onde designer passa de criador para mediador.
1.3. Âmbito e objetivos

Esta dissertação tem como objetivo desenvolver um sistema de identidade
visual para o CAE da Figueira da Foz que responda às necessidades de
comunicação desta instituição cultural.
Nesta dissertação também pretende-se analisar IV concebidas para
outras entidades culturais de forma a adquirir conhecimentos sobre as
suas características, mecanismos utilizados, pontos fortes e vantagens da
estratégia implementada.
Paralelamente, será realizada uma análise da identidade visual atual do
CAE de modo a identificar quais os problemas da identidade atual com o
objetivo de elaborar um briefing juntamente com a equipa de comunicação
do CAE que possa colmatar as lacunas da IV atual .
Durante o desenvolvimento do sistema de identidade visual, vão
ser explorados mecanismos de variação como a cor, a forma, conteúdo
e características como a flexibilidade, reatividade e fluidez. Além disso,
outro objetivo é estudar a possibilidade de incluir no sistema a utilização
de informações relacionadas com o CAE para a produção de elementos
visuais da identidade.
1.4. Estrutura da dissertação

Esta dissertação está organizada em nove capítulos: (i) Introdução; (ii)
Plano de trabalhos e metodologia; (iii) CAE; (iv) Estado da arte; (v) Trabalho preliminar iniciais; (vi)Sistema de Identidade Visual; (vii) Aplicação
da linguagem visual concebida ; (viii) Avaliação do projeto pela equipa de
comunicação do CAE e (ix) Conclusão e trabalho futuro.
No próximo capítulo, Plano de trabalhos e Metodologia, é apresentada a calendarização das diferentes tarefas da dissertação e definida a
metodologia utilizada no desenvolvimento da dissertação.
No terceiro capítulo, CAE, é dado a conhecer o Centro de Artes e
Espetáculo da Figueira da Foz e analisada a sua identidade atual.
No quarto capítulo, Estado da Arte, são apresentados estudos de caso
para contextualização do projeto, assim como, uma análise sobre as suas
características para aprofundar o conhecimento relativo a este tema.

No quinto capítulo, Trabalho Preliminar, são expostas as diferentes
experiências realizadas que exploram diferentes características e mecanismos de variação encontradas nas IV analisadas anteriormente.
No sexto capítulo, Sistema de Identidade Visual, é explicado o
sistema que foi desenvolvido desde a sua idealização até ao desenvolvimento
e implementação dos seus componentes.
No sétimo capítulo, Aplicação da linguagem visual concebida,
é explicado como sistema desenvolvido para o CAE se desdobram para
outras áreas como a sinalética, o website, material de papelaria, exemplos
de aplicações nas redes sociais, estratégia de ativação da marca e estratégia
de divulgação de conteúdos.
No oitavo capítulo, Avaliação do projeto pela equipa de comunicação do CAE, é partilhada a opinião, comentários e avaliação efetuada
por parte da equipa de comunicação do CAE sobre o projeto apresentado
no dia 26 de outubro de 2021.
No nono capítulo, Conclusão e trabalho futuro, são divulgadas
conclusões sobre o trabalho realizado e apontado o trabalho futuro.
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Plano de trabalho |
e metodologia

2.1. Identificação de tarefas

Para cumprir os objetivos propostos, foi identificado um conjunto de diferentes tarefas a serem efetuadas para garantir uma realização com qualidade
desta dissertação e do projeto que lhe está associado. Assim, foram identificadas as seguintes tarefas: (i) Revisão de bibliografia; (ii) Investigação
sobre o CAE; (iii) Definição do briefing; (iv) Experimentação; (v) Desenvolvimento do projeto; e (vi) Escrita da dissertação;
2.1.1. Revisão de bibliografia

Esta tarefa consistiu na recolha de informação sobre identidades visuais,
revisão de uma seleção de literatura sobre a temática de forma a reunir
material para a escrita do estado da arte. Também, foram investigadas questões relacionadas com a evolução das identidades visuais assim
como pesquisa mais profunda sobre identidades visuais desenvolvidas no
contexto das instituições culturais.
2.1.2. Investigação sobre o CAE

Paralelamente à tarefa acima descrita, foi também realizada uma investigação sobre o CAE como instituição cultural e, posteriormente, procedeu-se a uma entrevista à equipa de comunicação do CAE, de modo a
obter elementos detalhados sobre a instituição, e esclarecer os objetivos
para este projeto.
2.1.3. Definição do briefing

Nesta tarefa foram definidas, juntamente com a equipa de comunicação
do CAE, os objetivos e condições que o projeto tem de responder para
que o projeto desenvolvido seja considerado bem sucedido pela equipa de
comunicação do CAE.
2.1.4. Experimentação

A fase da experimentação tem como objetivo explorar diferentes abordagens e possibilidades de variação e combinação de componentes para o
desenho desta IV.
2.1.5. Desenvolvimento do projeto

Esta tarefa consiste no desenvolvimento da IV, do sistema pensado e de
outros componentes. Também está incluído a aplicação dos componentes desenvolvidos de acordo com o briefing anteriormente desenvolvido.
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A tarefa denominada Experimentação sofreu atrasos devido ao tempo
dedicado a cada experiência e ao número de experiências realizadas até
se conseguir obter um nível satisfatório de qualidade com as diferentes
explorações para uma proposta mais robusta. Por consequência, a tarefa
do Desenvolvimento do projeto sofreu atrasos.
Para além do exposto anteriormente, o desenvolvimento de certas
componentes do sistema da IV demorou mais tempo a ser implementado
do que o previsto inicialmente. Assim, a avaliação final do sistema e das
suas aplicações também sofreram atrasos.
Sendo 2021 um ano de eleições atárquicas, mais concretamente em
finais de setembro, a apresentação e aprovação do projeto ficou dependente
do resultado do partido vencedor da Câmara da Figueira da Foz. Desta
forma, para obter uma apreciação do projeto desenvolvido, adiou-se a data
de entrega da dissertação.
A tarefa Escrita da dissertação, foi sofrendo atrasos sucessivos e modificações estruturais devido ao fator mencionado anteriormente. A inclusão
do capítulo em que a opinião do CAE é partilhada esteve em risco de não
ter escrito devido à incerteza da data de reunião com o CAE. Originalmente, esta reunião seria com o responsável pela gestão do CAE, algo que
acabou por não acontecer.

2.1.6. Escrita da dissertação

A escrita da dissertação divide-se em duas fases: (i) escrita do relatório
intermédio; e (ii) escrita do relatório final. Na primeira fase, foi escrita uma
primeira versão do estado da arte; a análise realizada ao CAE, instituição
e identidade visual. A descrição do processo de exploração preliminar e as
consequentes justificações sobre decisões tomadas no projeto.
Na fase final desta tarefa, foi redigida este relatório final. Deste modo,
nesta fase foram feitas as últimas alterações à dissertação e apontadas as
conclusões finais sobre o projeto desenvolvido. Nesta fase, foi realizada
também uma revisão do documento produzido.
2.2. Metodologia

O projeto surge como resposta a um briefing com objetivos fixos. Como tal,
foi escolhido o modelo de cascata modificado de Philippe Kruchten, 2004.
Este é um método sequencial em que é necessário concluir uma fase antes
de progredir para a seguinte e ter requisitos definidos (Dubberly, 2004).
No decorrer do projeto, os resultados alcançados vão definir os requisitos seguintes. Devido à natureza experimental do projeto será necessária
alguma flexibilidade na metodologia.
Sendo o desenvolvimento de software uma possibilidade ao longo do
desenvolvimento deste projeto, o modelo escolhido pode ser aplicado em
diferentes níveis do projeto.
Briefing

Figura 3- Metodologia utilizada
durante o desenvolvimento do
projeto.

Figura 4- Representação das
tarefas a realizar e o tempo
estimado para cada uma.

Design

Figura 5- Representação das
tarefas a realizar e o tempo real
dispendido em cada uma.

Exploração

Desenvolvimento

2.3. Diagrama de Gantt

A data de entrega do relatório, inicialmente previsto para julho, foi adiada
por várias razões. Algumas tarefas ficaram suspensas no tempo, já que
dependiam de uma outra anterior. Este facto condicionou a realização do
trabalho como previsto.
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Centro de Artes e
Espectáculos da
Figueira da Foz

3.1. Contexto atual do CAE como instituição cultural

Figura 6- Edifício do CAE.

Figura 7- Localização do CAE.

Figura 8- Grande Auditório do CAE

Inaugurado no dia 1 de junho de 2002, o CAE é um projeto da autoria
do arquiteto Luís Marçal Grilo. O CAE situa-se num local privilegiado da
cidade da Figueira da Foz (figura 6), converteu-se num pólo de atração e
projeção cultural do concelho tanto a nível nacional como internacional.
Além disso, tem sido responsável pela dinamização da vida social, cívica e
cultural da região através de múltiplas iniciativas, de espetáculos a congressos, reuniões científicas, exposições e workshops, entre outras (CAE, 2020).
O CAE está situado no centro da cidade, junto ao parque das Abadias
e em vizinhança direta com o Museu Municipal Santos Rocha (figura 7).
Dispõe de uma sala com 832 lugares (figura 8), uma de 200 lugares, um
anfiteatro ao ar livre para 300 pessoas, e duas salas polivalentes para 100
pessoas. Ao longo do tempo, este espaço tem sido palco de espetáculos
musicais e cênicos, além de apresentar uma rica programação de cinema e
de exposições (maioritariamente contemporâneos) (CAE, 2020).
Concebido como parte da solução para promover a cultura na zona
centro e financiado por fundos governamentais, a sua programação foca-se na promoção de grandes espetáculos de índole nacional e internacional.
O CAE tem uma relação muito especial com o espaço exterior. Localizado junto ao parque das Abadias, utiliza esse espaço como continuação
do edifício para expor obras de arte, especialmente esculturas. Quando
se entra no edifício, tem-se a sensação de continuidade com o espaço
exterior, devido à quantidade de luz natural presente no espaço (figura
9). Este atributo do CAE deve-se à claraboia posicionada no centro da
cobertura do edifício, que ilumina o seu jardim interior (figura 10). Esta
característica arquitetónica do edifício, transmite uma sensação muito
forte e marcante. Esta sensação está diretamente ligada com a identidade
e a personalidade do CAE2.

Da esquerda para a direita:
Figura 9- Interior do CAE;
Figura 10- Claraboia do CAE.

Ver Anexo A, Memorando da reunião com o CAE
Embora hoje em dia seja uma letra em alguns alfabetos, originalmente este glifo era utilizado
para representar a ligadura entre as letras “a“ e “e“ em latim (Morwood, 1999, p. 3).
2
3
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3.2. Análise da identidade visual do CAE e da sua aplicação

Atualmente a identidade visual do CAE é uma identidade estática com
grande ênfase no monograma. O monograma está presente em todos os
meios de comunicação com o público, exceto no Instagram. Nesta rede
social a principal forma de identificação da página é feita através de uma
fotografia do edifício.
O monograma é um logotipo criado a partir do acrónimo para Centro de Artes e Espetáculos, CAE, utiliza um tipo sem serifas, em caixa
baixa, com um traço grosso e com espaçamento negativo entre as letras.
Deste modo, este monograma cria uma forma distinta (tornando a sigla
“cae” num monograma). Um dos detalhes visíveis no logotipo é a escolha
de não substituir as letras “a” e “e” pela ligadura “æ”3. Este logotipo normalmente vem acompanhado com o nome da instituição por extenso,
“Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz”, que utiliza o tipo
de letra Futura, em caixa alta, dividido em três linhas, com uma largura
igual ao dobro do logotipo (figura 11). Nesta parte do logotipo foi identificado um problema derivado ao espaçamento excessivo entre as letras.
Os principais canais de comunicação dos eventos no espaço são as
agendas de programação, disponibilizadas em formato impresso e em
formato digital através da plataforma digital issu4. Paralelamente, existe
também a comunicação direta do CAE com os subscritores de uma mailing list, a presença nas redes sociais, como o Instagram e Facebook, o site e
os cartazes e/ou painéis publicitários fixados no exterior do próprio CAE
e em vários locais da Figueira da Foz e/ou das cidades vizinhas.
Analisando a IV do CAE pelas agendas de programação é possível
verificar a existência e o uso de uma grelha fixa combinada com o uso da
família tipográfica Swiss721, sempre acompanhada por uma imagem ou
fotografia relacionada com o evento anunciado.
É possível distinguir eventos cujo a produção do evento e criação de
elementos gráficos é responsabilidade da equipa do CAE (figura 12) em
contraste com outros eventos devido à diferença na LV(figura 13).

Embora hoje em dia seja uma letra em alguns alfabetos, originalmente este glifo era utilizado
para representar a ligadura entre as letras “a“ e “e“ em latim (Morwood, 1999, p. 3).
3

https://issuu.com/cae-figueira

4

Figura 11- Logotipo Original do CAE.

Da esquerda para a direita:
Figura 12- Exemplo retirado da
agenda de programação do CAE
para 2019. Exemplo de material
de comunicação produzidos pela
equipa de comunicação do CAE;
Figura 13- Exemplo retirado da
agenda de programação do CAE
para 2019. Exemplo de material
de comunicação do espetáculo
de Caetano, Moreno, Zeca e Tom
Veloso produzido por uma equipa
de comunicação exterior ao CAE.
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Parte do processo de diagnóstico da IV atual do CAE, passou também
por uma análise do website4 em uso. Os materiais de comunicação partilhados no website, têm grelhas e elementos gráficos em comum com as
agendas agendas (ver figuras 14 e 15) apresentando também elementos
novos posicionados sobre a imagem. No website é utilizada uma combinação de diferentes tipos de letras como Open Sans, Helvetica e Arial.
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Verifica-se ainda o uso de elementos gráficos de forma inconstante em
diferentes páginas do site. Na página dedicada à comunicação sobre exposições no CAE, recorre-se à repetição do uso do monograma para criar
separação entre publicações (figuras 19). A utilização deste elemento apenas acontece nesta página, sendo assim uma excepção na aplicação da
IV atual no website do CAE (figuras 20-21). Devido à estruturação do
website em certas situações é possível observar grandes espaços brancos
entre diferentes mensagens partilhadas (figura 21).

Da esquerda para a direita:
Figura 14- Material de comunicação
do evento “London community
gospel choir“ encontrado na agenda
de programação do CAE.
Figura 15- Material de comunicação
do evento “London community
gospel choir“ encontrado no
website do CAE.

Figura 16- Material de comunicação
do evento “London community
gospel choir“ encontrado na agenda
de programação do CAE.

Figura 19- Exemplo de uso
do monograma ”CAE” como
elemento de divisão na página de
comunicação de exposições do
CAE

Figura 20- Exemplo da ausência
do monograma ”CAE” como
elemento de divisão na página de
comunicação de exposições do
CAE.

Do ponto de vista geral, nós acreditamos que existe a necessidade
de uma atualização do website para que seja utilizado todo o potencial
disponibilizado por este meio digital para fortalecer a IV. Por exemplo, o
favicon atual não está relacionado com a IV do CAE (figura 16). Paralelamente, o website apresenta um atraso na questão da segurança digital.
Sendo o website uma plataforma que tem acesso a informações privadas,
por exemplo, não ter um certificado de segurança HTTPS (figura 17),
transmite uma mensagem a indicar que o website não é seguro o que
pode criar constragimentos na relação do público com a instituição.
Existem materiais de comunicação que são pontes entre plataformas
digitais e que podem remeter o utilizador do website para outras plataformas em que o CAE está presente e vice-versa. Neste momento, essa
ponte entre plataformas não está optimizada. Alguns vídeos presentes no
website do CAE são partilhados a partir de contas pessoais que poderia
ser partilhado a partir da conta CAE (figura 18). É uma oportunidade
perdida para poder atrair novos utilizadores oriundos de outras plataformas.

http://cae.pt
Uniform Resource Locators

5
6

Figura 17- Material de comunicação
do evento “London community
gospel choir“ encontrado no
website do CAE.

Figura 21- Exemplo da utilização de
outro elemento de divisão na página
de comunicação de espetáculos
do CAE.

Figura 18- Vídeo presente no
website do CAE partilhado por uma
conta pessoal.

O website atual conta com alguns problemas relacionados com a
utilização da mailing list. Embora as pessoas estejam subscritaso serviço
existente apresentas muitas limitaões de uso.
Um ponto forte que nós reconhecemos no website da instituição é o
URL6 que contem o acrónimo da instituição como o nome do dominio5.
Do ponto de vista do utilizador, este fator facilita o seu acesso ao website
da instituição.
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Nas redes sociais, devido à ausência de elementos que sirvam como referências visuais universais em todas as publicações e/ou ao uso de elementos visuais que não estão relacionados com a identidade, verifica-se uma
maior dificuldade em manter a coesão gráfica (figuras 22-27).

Além disso, como foi referido anteriormente, a ausência da marca
gráfica como elemento de identificação primária retira força à identidade
visual do CAE. No caso do Facebook, é utilizada uma variação do logotipo que não é repetida em mais nenhum meio de comunicação (figura
28). Por outro lado, no Instagram em vez de utilizar o monograma do
CAE como elemento identificador, é utilizado uma foto do edifício (figura 29).
Na análise da aplicação da IV atual o edifício do CAE é também
identificado a utilização de diferentes tipos de sinalética (figura 30-36). A
inexistência de uma sinalética uniformizada pode criar confusão nos visitantes do espaço. Para além disso, não esxiste nenhuma ferramenta implementada ou disponível para alguem que visita o espaço pela primeira
vez ter a capacidade de o navegar de forma independente. Ainda foi verificado que não existem acessos preparados ou facilitados para pessoas
com algum tipo de defeciência visual. Devido a atualizações das normas
de segurança no CAE, existe a necessidade de acrescentar iluminação nas
escadarias dos auditórios. É uma oportunidade de atualizar o sistema de
navegação em vigor.
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Do canto superior esquerdo para o
canto inferior direito:
Figura 22- Material de comunicação
partilhado no Instagram do CAE de
um workshop de feltragem;
Figura 23- Material de comunicação
partilhado no Instagram do CAE
sobre o horário de abertura da
instituição durante o estado de
emergência;
Figura 24- Material de comunicação
partilhado no Instagram do CAE de
um evento produzido pelo CAE;
Figura 25- Material de comunicação
partilhado no Instagram do CAE de
uma exposição ;
Figura 26- Material de comunicação
partilhado no Instagram do CAE
sobre oferta de um serviço;
Figura 27- Material de comunicação
partilhado no Instagram do CAE
sobre um espetáculo que decorreu
no CAE;

Do canto superior esquerdo para o
canto inferior direito:
Figura 30- Sinalética na entrada do
CAE com o logotipo atual;
Figura 31- Sinalética de
identificação de uma sala de
exposição em suporte de acrílico;
Figura 32- Sinalética de
identificação de uma exposição em
curso;
Figura 31- Aviso de acesso interdito
em suporte de papel;
Figura 33- Aviso de acesso
reservado em suporte de metal;
Figura 34- Sinalética de
identificação de uma obra exposta;
Figura 36- Material de identificação
da escola de artes em suporte de
papel.

3.3. Considerações finais sobre o projeto
Figura 28- Imagem de perfil no
Instagram do CAE;

Figura 27- Imagem de perfil no
Facebook do CAE;

Fruto desta análise, e das conversas preliminares com a equipa de comunicação do CAE, foi discutida com a equipa de comunicação do CAE
a opção de desenvolver e reforçar a identidade atual ou desenhar uma
nova identidade de raiz. Foi dada liberdade total por parte da equipa do
CAE para trabalhar em qualquer uma das duas opções, sendo que o foco
seria desenvolver um projeto que resolvesse os problemas diagnosticados
na análise da identidade atual: (i) a atual falta de coesão nas plataformas
digitais; (ii) o redesenho e atualização do site; e (iii) a unificação da linguagem visual da sinalética. Outro ponto importante referido pela equipa de comunicação do CAE foi a vontade de manter o uso do acrónimo
“CAE”, que é considerado uma das mais valias da identidade atual. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido procura manter o uso do acrónimo.
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4.1. Identidades Visuais

Estado da Arte
Figura 37- Logotipo desenhado por
Peter Behrens para a AEG em 1907.

No âmbito da disciplina da Comunicação Visual, o termo identidade refere-se à noção de imagem, ou seja, à representação de uma organização. Esta
representação tem por base um determinado código, definido através de
uma série de elementos primários e subsidiários, cuja expressão normativa
encontra-se no manual da instituição (FEGUIDA, 2014).
Neste capítulo é apresentado uma breve contextualização histórica
sobre a forma como as identidades visuais surgiram e evoluíram, ao longo
do tempo. Paralelamente, é também apresentada uma investigação sobre IV
projetadas para instituições culturais. Foram também investigadas identidades de diferentes regiões nacionais e internacionais, diferentes dimensões
de alcance na sua comunicação, diferentes abordagens no nível da gestão
da instituição e diferentes públicos-alvos.
4.1.1 Breve contextualização histórica

Figura 38- Exemplos da aplicação
do sistema modular de formas,
materiais e texturas e divisão
espacial que delimita os espaços
de cada elemento.

Figura 39- Cruz Vermelha, Lua
Vermelha, Leão Sol Vermelho e
Cristal Vermelho.

Em 1907, o diretor da empresa alemã AEG, Emil Rathenau, contratou
Peter Behrens como conselheiro artístico de forma a concretizar o seu
objetivo de unificar visualmente os ambientes, os produtos e a estratégia
de comunicação da empresa. Behrens começou a desenvolver o sistema de
IV definido por uma marca gráfica de forma hexagonal com as iniciais da
empresa (figura 37).
Para além da marca gráfica, ele desenvolveu uma família tipográfica e
um layout gráfico cuja implementação em diversos meios gráficos traduziu-se numa universalidade e coerência dos produtos da AEG que a distinguiu de outras marcas (figura 38) (Meggs & Purvis, 2012). O sucesso deste
sistema desenvolvido por Peter Behrens revolucionou a forma como as
organizações encaram a sua estratégia de comunicação e a sua IV (Meggs
& Purvis, 2012).
O próximo caso apresenta um exemplo de uma IV em que o uso de
apenas um símbolo é insuficiente para representar a missão associada com a
instituição. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi criado em 1863
com o propósito de proteger toda a vida humana, intuir o respeito pela
vida humana e prevenir o sofrimento humano sem discriminação baseada
em nacionalidade, raça, crenças classe ou opiniões políticas (Felsing, 2010,
p. 80). O símbolo Lua Crescente foi reconhecido, em 1929, como um
símbolo equivalente à Cruz Vermelha de forma a evitar ofender as crenças religiosas dos soldados (figura 39). Além destes dois símbolos, o Leão
Vermelho e o Cristal Vermelho são mais duas opções para a representação de pessoas e objetos protegidos pelas leis humanitárias internacionais
(Felsing, 2010, p. 80). Normalmente, os símbolos representam uma organização, mas neste caso, eles são representantes dos mesmos valores cuja
representação gráfica depende do contexto cultural.
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Em 1936 consciencializado pelo impacto e influência que o design gráfico
podiam ter numa empresa Adriano Olivetti contrata Giovanni Pintori
para a integrar a sua equipa de publicidade. Em 1947, Pintori desenha
um novo logotipo da Olivetti. Este logotipo consistia no nome da empresa
em caixa baixa numa fonte não serifada com os caracteres espaçados entre
si. Para além disso, Pintori foi responsável pela criação dos materiais de
comunicação. Nesta identidade visual, a consistência é alcançada através
da aparência geral dos materiais de comunicação utilizando a combinação
de pequenos elementos, repetição de tamanhos, cores e ritmos visuais que
gera uma estrutura coesa (figuras 40-41). Embora não seja considerada
uma identidade dinâmica, faz uso de mecanismos como a repetição e o
redimensionamento (Meggs & Purvis, 2012).
Karl Gerstner explorou, no final da década de 1950, o conceito de flexibilidade com a identidade visual para a Boîte à Musique. O monograma
e a moldura são elementos fixos no canto inferior direito, cuja proporção
da moldura pode variar de forma ascendente e/ou para a esquerda até à
margem (Gerstner, 2007). Desta forma, o tamanho e a proporção deste
elemento depende do formato em que este é aplicado (figura 42).

Influenciado pelos materiais gráficos da Olivetti, Thomas J. Watson
Jr. contrata, em 1956, Eliot Noyes como consultor de design para a IBM.
Eliot era arquiteto e antigo curador do Museu de Arte Moderna de Nova
Iorque e teve como sua primeira missão desenvolver um sistema visual para
a IBM que, à semelhança do sistema desenvolvido para a AEG, incorporasse todos os aspectos da empresa na sua IV. (Good Design Is Good Business, 2012 ).

Figura 43- Logotipo da IBM
desenhado por Paul Rand

Figura 40- Exemplo de
comunicação da olivetti utilizando
elementos associados à experiencia
de utilização do produto.
Figura 41- Exemplo de
comunicação da olivetti utilizando
o grafismo de elementos
reconhecíveis associados com o
produto físico.
Figura 42- Exemplos da aplicação
da identidade da boîte à musique e
da sua flexibilidade.

Figura 44- Cartaz “Eye Bee M“
Do canto superior esquerdo para o
canto inferior direito:
Figura 44- Logotipo da Lufthansa
desenvolvido em 1962.
Figura 45- Aplicação do sistema
desenvolvido no avião.
Figura 46- Exemplos de utilização
do sistema em outras áreas da
empresa.

Um dos convidados para o projeto foi Paul Rand que criou a marca gráfica
da IBM, alterando um tipo de letra egípcio existente, City Medium. Em
1971 a marca gráfica é atualizada por Paul Rand que acrescentou as faixas
horizontais azuis, aludindo às linhas de varredura dos ecrãs (figura 43).
O cartaz “Eye Bee M” de 1981(figura 44), acrescenta uma camada de
significado que valoriza a identidade visual demonstrando que é possível
modificar a marca gráfica, sem fragilizar o reconhecimento da marca. Este
momento mudou a forma como o público pode relacionar-se com uma
marca e com os objetivos de uma IV (Meggs & Purvis, 2012).
Em 1962 o sistema de IV da Lufthansa é desenvolvido por Otl Aicher
em colaboração com Tomás Gonda, Fritz Querengäser e Hans Roericht.
Para conceber esta IV, foram estendidos os princípios do estilo Tipográfico Internacional a um sistema que contemplava todas as necessidades
de comunicação visual das corporações, e o controle sistematizado do uso
de elementos recorrentes (Meggs & Purvis, 2012). Os formatos de papel
foram padronizados de forma a tornar mais econômica a produção de material impresso. Além disso, foram também trabalhados sistemas de grelhas
e especificações tipográficas detalhadas de modo a levar em conta todas as
necessidades de comunicação visual. Todos os elementos foram pensados
e considerados na criação do sistema, desde os uniformes às identificações
das aeronaves, do carácter das fotos a serem usadas à embalagem do serviço
de bordo (Meggs & Purvis, 2012). O programa de identidade corporativa
da Lufthansa tornou-se um protótipo internacional para sistemas fechados de identidade, com todos os detalhes e especificações dirigidos para a
uniformidade absoluta (Meggs & Purvis, 2012).
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Já em 1981, a MTV encomendou um projeto de marca ao estúdio
Manhattan Design. Nesse sentido, foi criado um símbolo com duas
componentes, um “M” com uma larga superfície e um “TV” vigoroso,
capazes de sofrer alterações sem perder o reconhecimento. Permitia a aplicação de infinitas combinações de cor, decoração, texturas, movimento,
ângulo de visualização e dimensões. Sendo a MTV um canal televisivo,
a marca foi desenvolvida com a componente temporal em mente. Foram
desenvolvidos curtos vídeos para o canal, explorando sequências animadas
com misturas de animação, ilustração e elementos fotorealistas. Este vídeos
apareciam nas pausas da programação habitual (Meggs & Purvis, 2012).
Figura 47- Exemplos da
versatilidade do logotipo da MTV.

Para Pat Gorman, o logotipo da MTV “mudou a cara, a ideia e a velocidade do Design Gráfico” (Meggs & Purvis, 2012) e, em 1996, o The New
York Times afirma que “A passagem das informações da página impressa
para outras media mudou a natureza da identidade gráfica’’ (Meggs &
Purvis, 2012). O logotipo da MTV, que surge de uma metamorfose inesperada, é provavelmente a culminância da identidade animada. Em 1995,
o reconhecimento da marca da MTV é apenas superado pela Coca Cola.
(Meggs & Purvis, 2012).

Figura 48- Aplicação do sistema da
identidade visual da Universidade
de Chicago nos meios digitais

Em 2012, a equipa de comunicação da Universidade de Chicago renovou
a identidade visual e o manual de normas da universidade (Universidade
de Chicago, 2018). A sua identidade é inspirada de acordo com os valores
da instituição, a sua história e tradição. O ponto mais importante desta
renovação foi a criação de elementos visuais produzidos com a sua aplicação digital em mente. Isto permitiu que a identidade visual da universidade
de Chicago fosse mais consistente em todos os meios de comunicação,
website, redes sociais e aplicação móvel da universidade, aumentando
assim a atratividade da sua instituição para futuros alunos e professores.
A partir destes exemplos, é possível observar a evolução filosófica subjacente ao design de IV e dos problemas a que estas respondem.
4.2. Identidades Visuais para Instituições Culturais

As IV desenvolvidas para empresas e corporações comerciais têm como
objetivo primário destacarem-se de forma a convencer quem visualiza as
suas comunicações a consumir os produtos ou serviços. Por outro lado,
as identidades visuais desenvolvidas para instituições culturais tem como
objetivo partilhar o trabalho artístico e manifestações do pensamento e
trabalho humano (Hyland, 2006).
Como tal, as IV desenvolvidas para instituições culturais têm três
tipos diferentes de públicos-alvos: (i) pessoas que possam ser mecenas das
instituições e suportam os seus esforços de divulgação do seu trabalho; (ii)
artistas a trabalhar com as instituições; (iii) as comunidades que as instituições servem ao apresentar os eventos que organizam (Hyland, 2006).
Independentemente da forma como a instituição é gerida, as comunicações de uma instituição cultural tem como objetivo a promoção da experiência promovida pela mesma (Hyland, 2006). Hyland afirma ainda que
uma visita tem tanto a ver com entretenimento e divertimento assim como
com cultura e arte. No entanto, deve sempre ser mantida uma barreira entre
a atividade comercial e a atividade de curadoria da instituição. O estúdio
de design 75B afirma “Culture is not to be sold, but discovered.“ (Klanten
e Sinofzik, 2013, p.83).
É possível identificar duas abordagens diferentes no processo de desenvolvimento e criação de identidades visuais: (i) uma abordagem em que
o elemento central do sistema visual muda ao longo do tempo de forma
controlada dentro de parâmetros e limites predefinidos; e (ii) outra abordagem é focada na gestão do processo, na formalização de um algoritmo.
Nesta abordagem é utilizado software específico e personalizado para a
criação de elementos visuais (Feguida, 2014).
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4.2.1. Contextualização e estudo de identidades visuais para
instituições culturais

Nesta seção são analisados sistemas de identidades visuais desenvolvidas para instituições culturais com o objetivo de compreender diferentes
estratégias de comunicação e as suas (des)vantagens. As identidades visuais
selecionadas foram selecionadas pela importância da instituição para a
indústria cultural, proximidade geográfica geográfica com o CAE ou por
exemplificar uma estratégia de comunicação considerada interessante para
o projeto a ser desenvolvido.
Esta avaliação teve por objetivo estabelecer o contexto e entender tanto
as vantagens de diferentes soluções e dos mecanismos de variação e usados
pelas mesmas e das características das IV.
Para ter noção das variáveis que estavam a ser manipuladas pelas IV
e as suas características foi utilizado um sistema de avaliação baseado no
modelo desenvolvido por Martins, et al em Dynamic Visual Identities: From
a Survey of the State-Of-The-Art to a Model of Features and Mechanisms.
Estes mecanismos de variação são: (i) Cor, ou seja, a variação da cor
dos elementos gráficos; (ii) Conteúdo, isto é, variação visual do elemento
contido num espaço, numa forma; (iii) Escala, a variação do tamanho do
elemento gráfico; (iv) Forma, em outros termos, a variação da forma que
contém um elemento gráfico; (v) Posição, ou seja, a posição relativa de
um elemento gráfico em relação a outros elementos; e (vi) Rotação, por
outras palavras, a variação do ângulo em que o elemento visual é apresentado. Estes mecanismos podem ser aplicados nos diversos componentes
da IV ao longo do tempo. (Martins, et al, 2019)
As características das IV a serem avaliadas são: (i) Flexiblidade, isto é,
a capacidade de adaptação a diferentes contextos como conteúdo ou meio
de comunicação; (ii) Fluidez, ou melhor, a capacidade de variar de forma
contínua ao longo do tempo; (iii) Generatividade, ou seja, se existem
elementos ou variações de elementos que são geradas por um algoritmo
desenvolvido previamente com certa autonomia; (iv) capacidade Informativa, por outras palavras, a capacidade de apresentar informação ao
público; (v) capacidade Participativa, isto é, se a IV pode ser influenciada
pela participação da comunidade ou o público da instituição; (vi) Reatividade, melhor dizendo, a capacidade de reagir automaticamente a um
input de informação externa; e (vii) Ilimitabilidade, a capacidade de variar
e aumentar os elementos úteis da IV. (Martins, et al, 2019)
Para além das IV que vão ser apresentadas posteriormente, foram estudadas mais IV de instituições culturais que influenciaram o processo de
criação da IV do CAE.

4.2.2.1. Casa da Música

Figura 49- Edifício da Casa da
Música, no Porto.
Da esquerda para a direita:
Figura 50- Diferentes vistas do
edifício Casa da Música.
Figura 51- Exemplo da aplicação do
do sistema de criação de logotipos
da IV da Casa da Música.

Figura 52- Exemplo de aplicação da
forma do edifício da Casa da Música
nos materiais de comunicação

No artigo escrito por Alice Rawshtorn, na publicação International Herald
Tribune em 2007, ele considera a IV desenvolvida pela Sagmeister, Inc.
para a Casa da Música a melhor IV do ano (Lusa, 2007). Situado no Porto,
a Casa da Música projetada por Rem Koolhaas serve de inspiração para a
IV da instituição (Sagmeister, 2009)(Sagmeister, 2011)(Klanten e Sinofzik, 2013, p.206).
Depois de ouvir Koolhas a descrever o edifício construído em 2005
como um aglomerado de “várias camadas de significado”, Sagmeister
percebe que essa linguagem pode ser incorporada na estratégia de branding e no desenho do logotipo (Sagmeister, 2009). Desenhar uma IV sem
incluir o edifício é impossível porque o edifício em si é um logo, é a versão
de maior resolução possível (Sagmeister, 2009).
Sagmeister começa por produzir um modelo tridimensional do edifício que depois utiliza para criar seis símbolos diferentes (figura 50). Cada
símbolo está relacionado com as diferentes formas que o edifício é visto e
também a vista de planta, nos dois sentidos. Ao desenvolver seis versões do
logotipo, Sagmeister incorpora alguma flexibilidade ao sistema que está a
criar (Sagmeister, 2021)(Klanten e Sinofzik, 2013, p.206).

O logotipo adapta-se ao evento que vai receber e aos artistas que vão
atuar. É fornecida uma imagem relacionada com o evento ao sistema. O
programa retira cores que estejam presentes na imagem fornecida. Essas
cores formam uma palete de cores que podem ser aplicadas no logotipo
de formas variadas mas garantindo sempre a harmonia (figura 51). As
cores são recolhidas por círculos que podem ser movidos pelo utilizador
do programa (Sagmeister, 2021).
A forma do edifício não está apenas presente no logotipo. Esta é
também utilizada nos meios de comunicação de variadas formas. A forma
do edifício tanto pode aparecer como o elemento central no qual é aplicado imagens como pode aparecer como um detalhe adicionado no cartaz
(figura 52).
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Stefan Sagmeister adjetiva a forma como camaleónica. Esta tem a capacidade de adaptar-se a diferentes meios e pode representar diferentes submarcas ao alterar a sua textura (Sagmeister, 2021).
O sistema é utilizado também na criação de outros materiais como por
exemlpo, materiais de papelaria e merchandise relacionados com a instituição. No caso da produção dos cartões de contacto, é fornecida uma foto do
membro da Casa da Música (figura 53) para obter as cores que podem ser
utilizadas no logotipo presentes cartões de contacto (Sagmeister, 2021).
A IVD desenvolvida por Sagmeister para a Casa da Música é uma
identidade flexível, informativa e reativa com um componente generativo
focado no logotipo com a possibilidade de poder ser fluida. Este logotipo
tem a capacidade de variar a sua cor, conteúdo, ângulo de rotação, posição
e a sua escala . As propriedades do logotipo são dependentes das características do evento.
4.2.2.2. Teatro Nacional D. Maria II

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), situado em Lisboa, surge como
sequência da revolução de 9 de setembro de 1836. Com mais de 175 anos
de história, a sua importância no plano da cultura está relacionada com a
sua missão de produzir peças de teatro com os mais elevados padrões de
excelência em língua portuguesa, assim como contribuir para o aperfeiçoamento da formação profissional na área (Teatro Dona Maria II. 2021).
Em 2015, o TNDMII sofre uma alteração na sua estrutura de gestão.
Com a chegada de uma nova direção surge um corte com o panorama instalado. A nova direção lança um concurso por convite adiferentes estúdios de
design para desenvolver uma nova IV com o objetivo de criar uma ruptura
com a identidade anterior que se baseava na fachada do edifício6 (figura
54). Esta identidadade afigurava-se muito conservadora, pouca aberta a
novos públicos pouco arrojada e flexível. Até então, o logotipo valorizava
apenas o monumento ( R2. 2021).
A proposta escolhida, desenvolvida pelo estúdio R2, apresenta uma
solução exclusivamente tipográfica. O logotipo é composto pela sigla das
letras que dão o nome ao teatro,”DMII” (figura 55). Esta abordagem tem
a vantagem que o logotipo pode adaptar-se a peças diferentes e públicos
diferentes ( R2. 2021).
O “M” é o elemento que suporta as mudanças no logotipo. A letra tem
a possibilidade de poder variar a sua escala e forma tomando uma forma
mais condensada ou expandida (figura 56).

Ver anexo C, Memorando reunião com o Professor Artur Rebelo sobre o desenvolvimento da IV
para o Teatro Nacional D. Maria II
6

Os materiais de comunicação como os posters dos eventos, tem o logotipo posicionado sempre no canto superior direito. Este facto ajuda a criar
um equilíbrio entre o reconhecimento da identidade e as variações que o
logotipo pode sofrer. Os cartazes produzidos tendem a ser produzidos utilizando apenas um tom de uma cor e um efeito gráfico aplicado na imagem
através do uso de filtros, por exemplo, “halftone” ou “grão”.
Figura 53- Exemplo de aplicação
do sistema para obter a pallete
de cores a usar na produção dos
cartões de contacto.

Figura 57- Exemplo de aplicações
da IV do TNDMII em banners e
cartazes.
Figura 58- Exemplo de aplicações
da IV do TNDMII em agendas de
comunicação.

Figura 54- Exemplo de aplicação
do sistema para obter a pallete
de cores a usar na produção dos
cartões de contacto.

Figura 55- Logotipo desenhado
para o TNDM II pelo estúdio R2.

Figura 56- Diferentes variações do
logotipo do TNDMII.

O website da instituição também sofreu alterações. Uma dessas alterações foi a alteração do nome do domínio do URL7. Passou de “http://
www.teatro-dmaria.pt/” para “https://www.tndm.pt” reenforçando o uso
da sigla “DM” presente no logotipo.
Esta IVD desenvolvida pelo estúdio R2 é uma identidade informativa,
com um logotipo flexível e fluido. Este logotipo tem a capacidade de variar
a sua forma, escala e a sua cor. O caráter do logotipo muda de acordo com
o caráter do evento e com o público.
7

Uniform Resource Locators
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4.2.2.3.Convento São Francisco

O Convento de São Francisco, erguido no início do século XVII, desempenhou diversas funções durante a sua existência. No início do século
XXI, esta propriedade foi adquirida pela Câmara Municipal de Coimbra,
tendo sido posteriormente reabilitada passando a posicionar-se no setor do
turismo de negócios como um centro cultural (Convento São Francisco,
2021)(FBA, 2021).
A IV do Convento de São Francisco, desenhada em 2017 pelo estúdio de design FBA (FBA. 2021), foi baseada em elementos arquitetónicos
encontrados na alçada do próprio convento, já restaurado.
Estes elementos, o seccionamento entre planos e os diferentes materiais utilizados, são traduzidos num sistema e posteriormente aplicado em
diferentes áreas da comunicação da própria instituição criando assim uma
transversalidade nas aplicações gráficas. Os diferentes recipientes gráficos
são alvos de cortes que por sua vez criam secções onde podem ser aplicados
diferentes texturas, sendo estas variáveis.
Estes cortes também aparecem em diversos meios de comunicação
como o website (figura 60) e na agenda de programação (figura 61).
Esta IV é uma identidade flexível focada no logotipo. Este logotipo
tem a capacidade de variar o seu conteúdo, neste caso textura, e escala. A
coerência visual é obtida através da aplicação da secção de corte no resto da
linguagem visual como na sinalética do convento e no material de comunicação. O público cria uma imagem mental facilmente entre a IV e a instituição devido à presença repetitiva dos mesmos elementos, tanto no espaço
físico como nos materiais de comunicação produzidos pela instituição.

Figura 59- Vista parcial do edifício
do Convento São Francisco, em
Coimbra.

Figura 60- Exemplo de aplicação
da IV do Convento São Francisco
no website.

Figura 61- Exemplo de aplicação
da IV do Convento São Francisco na
agenda de programação.

Do canto superior esquerdo para o
canto inferior direito:
Figura 62- Aplicação da IV na
sinalética do edifício do Convento
São Francisco.
Figura 63- Aplicação da IV na
sinalética de orientação do edifício
do Convento São Francisco.
Figura 64- Aplicação da IV no
desenho de pictogramas utilizados
na sinalética de orientação.
Figura 65- Detalhe de textura
aplicada na sinalética de orientação.
Figura 66- Exemplo de Aplicação
da IV na agenda de programação.
Figura 67- Exemplo de Aplicação
da IV na agenda de programação
em que se percebe a influência
da arquitetura na seção criada na
tipografia para aplicar a textura.
Figura 68- Exemplo de Aplicação
da IV num bloco de notas.
Figura 69- Aplicação da IV
na sinalética no parque de
estacionamento do Convento São
Francisco.
Figura 70- Aplicação da IV na
produção de merchandise.
Figura 71- Aplicação da IV na
criação de uma t-shirt .
Figura 72- Aplicação da IV
num cartaz exposto num painel
publicitário.
Figura 73- Aplicação da IV em
sacolas com variações do logotipo.
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4.2.2.4.The Public Theater

Fundado em 1967, por Joseph Papp, o The Public Theater nasce no seguimento de um evento anual produzido pelo mesmo em Nova Iorque em que
eram produzidas peças escritas por Shakespeare (Hyland, 2006, p. 143).
Em 1994, Paula Scher é contratada por George Wolfe como responsável
pela criação de material de publicidade de eventos da instituição, começando assim o envolvimento entre o estúdio de design norte-americano
Pentagram e o The Public Theater (Pentagram, 2021) (Hyland, 2006, p.
143) .
Em 1995, a promoção do espetáculo “Bring in ‘Da Noise, Bring in ‘Da
Funk” apresenta um cartaz que mostra a imagem de um dançarino rodeado
de palavras compostas de modo a transmitir a sensação de barulho urbano
(Pentagram, 2021). Este evento foi promovido em todo o lado por Nova
Iorque para criar a ligação com a entidade, uma vez que o espetáculo em
si iria ocorrer em Broadway (Scher, 2020)(Pentagram, 2021).
O sucesso imediato dos cartazes desenhados por Scher cimentou a
relação entre o The Public Theater e a designer (Hyland, 2006, p. 143).
Esta ficou responsável pela produção dos materiais de comunicação dos
eventos produzidos pela entidade.
Devido à popularidade do cartaz, a sua LV foi copiada por outras entidades (Pentagram, 2021). O estilo de promoção de espetáculos relacionados com o teatro passou a ter as mesmas características visuais, o uso de
famílias tipográficas grotescas em caixa alta com um peso elevado (Scher,
2020)(Pentagram, 2021).
Isto resulta num problema de identificação para a entidade para a qual
Scher desenvolveu os cartazes. As pessoas não reconheciam os materiais
produzidos como sendo do The Public Theater, mas apenas como mais um
cartaz com aquela LV (Scher, 2020)(Hyland, 2006, p. 143) .
Scher começa a variar os elementos que utiliza na produção dos materiais gráficos para distanciar-se da LV anterior mas, nunca consegue criar
uma ligação entre os materiais produzidos e o público, devido à falta de
exposição dos cartazes com a audiência alvo (Scher, 2020)(Pentagram,
2021)(Hyland, 2006, p. 143) .
Em 2013, a IV do The Public Theater é redesenhada (Scher, 2020).
Paula Scher desenvolve um sistema para a temporada do verão, a temporada com mais visibilidade, que serve de guia para o desenvolvimento dos
materiais gráficos do evento “Shakespeare in the Park”(figura 75) (Scher,
2020). O cartaz em si passa a ser a identidade para o The Public durante
um ano (Scher, 2020). Além de desenvolver os cartazes promocionais, foi
também desenvolvida sinalética para o espaço em que o espetáculo decorre
(figura 76) (Scher, 2020).

Figura 77- Explicação do processo
da escolha da pallete de cores para
a linguagem visual a partir do cartaz
do evento “Shakespeare in the Park“

Figura 74- Cartaz desenvolvido
por Paula Scher em 1995 para o
espetáculo “Bring in ‘Da Noise,
Bring in ‘Da Funk” para o The Public
Theater

Figura 75- Cartaz desenvolvido
por Paula Scher para o The Public
Theater em 2013 para o evento
“Shakespeare in the Park”.

Figura 76- Sinalética para o evento
“Shakespeare in the Park” de 2013.

Figura 78- Exemplo de cartazes
desenvolvidos com a aplicação das
normas da linguagem visual.

Figura 79- Exemplo de cartazes
desenvolvidos com a aplicação das
normas da linguagem visual.

A partir do material gráfico do evento “Shakespeare in the Park”, foi pensado
um manual de identidade que servisse de base para o desenvolvimento do
material gráfico para o resto do ano, trocando alguns dos elementos presentes nos posters, por exemplo, a inversão da cor dos posters.
Com o aumento do número de elementos da equipa de comunicação
do The Public Theater foi possível desenvolver os materiais gráficos para
temporadas inteiras de espetáculos. Um efeito colateral foi a sensação que
os espetáculos estavam todos ligados, o que aumentou o número de espectadores. Existiu um aumento da assistência dos espetáculos, pois o público
sente que está a assistir a uma coleção de espetáculos e não a espetáculos
individuais e independentes uns dos outros (Scher, 2020).
Outro efeito resultante da criação dos materiais de comunicação, é a
vontade que o público tem de partilhar os materiais de comunicação nas
redes sociais, aumentando assim o reconhecimento da LV e a sua associação ao The Public Theater (Scher, 2020).
A IV do The Public Theater enfrentou crises de reconhecimento de
identidade que foram ultrapassadas quando foi adotado um sistema que
muda radicalmente o seu aspeto de temporada para temporada. Esta estratégia resulta devido à exposição em grande número ao seu público-alvo
através do uso de publicidade no mundo real que é posteriormente multiplicada pela sua exposição nas redes sociais.
A instituição também utiliza os meios de comunicação digitais para
expor a LV em vigor. Ao aceder ao website da entidade, é fácil criar a ligação da LV com a entidade devido ao facto de todas as imagens terem os
mesmos elementos em comum.
Embora exista um logotipo associado à IV, o reconhecimento da
entidade não depende do seu logotipo mas sim de elementos visuais que
compõem a identidade. Embora existam mudanças dos elementos que
compõem os cartazes, estes seguem sempre as mesmas regras como o uso
das mesmas cores por temporada, uma hierarquia de comunicação específica ou a repetição de formas específicas.
Esta IV é uma identidade flexível, informativa e fluida cujos componentes da LV têm a capacidade de variar a sua cor, a sua forma, escala,
forma, rotação e conteúdo
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4.2.2.5. Walker Art Center

Fundado em 1927, o Walker Art Center foi sempre uma instituição pioneira
na área cultural. Foi uma das primeiras instituições a focar-se em arte
moderna colecionando trabalhos de Picasso, Moore e Giacometti entre
outros (Felsing, 2010, p. 166). O Walker Art Center sempre teve uma
grande flexibilidade no programa que apresenta ao seu público, sendo
assim difícil ter um logo que represente essa variedade (Felsing, 2010, p.
166)(Hyland, 2006, p. 167).
Em 2005, na mesma altura em que o edifício foi alvo de renovações na
fachada do edifício (figura 80), a sua IV também sofreu alterações (Felsing,
2010, p. 166)(Hyland, 2006, p. 167). A reflexão da luz na fachada de metal
do edifício gera diferentes padrões, algo que forma uma atmosfera especial
no edifício (Hyland, 2006, p. 167).
A IV teve como influência a família tipográfica “Walker” desenhada
por Matthew Carter, em 1995. Esta família tipográfica exibe uma flexibilidade única que inclui cinco tipos diferentes de serifas que influenciam
o desenho do caractere, gerando assim um carácter diferente sempre que
pressiona-se uma tecla de uma letra (Hyland, 2006, p. 167).
Andrew Blauvelt, diretor do departamento de design do Walker Art
Center, em 2005, inspirado pela Walker e pelos diversos padrões gerados
pelo edifício, propôs-se a desenvolver um sistema para a IV que traduz
uma letra num símbolo ou numa palavra. Foi implementado um script
que devolve uma palavra ou um símbolo (figura 81) em vez de uma letra
ao pressionar uma tecla. Além de devolver a palavra, o sistema gera uma
tira ordenada com um padrão cujo os elementos podem variar (figura 82).
Esta IV foi batizada de Walker Expanded (Felsing, 2010, p. 166)(Hyland,
2006, p. 167).
Embora os elementos que formam as tiras possam variar, o sistema
gera combinações únicas que são facilmente reconhecidas como a LV da
entidade, criando assim, a ligação na cabeça do público entre a instituição
e a sua IV. A identidade é como um rolo de fita (figura 83) que pode ser
aplicado em qualquer superfície (Felsing, 2010, p. 166)(Hyland, 2006, p.
167)(Walkerart, 2011) cujo vocabulário está sempre em evolução.
A IV do Walker Art Center é uma IV que não depende de um logotipo para identificar a instituição. A sua LV serve a função de identificar a
instituição assim como comunicar com o público. Recorre a variações de
cor, conteúdo e repetição para criar uma IV que tem capacidade de expandir-se ilimitadamente. É uma IV flexível, generativa, embora as variações
sejam geradas de acordo com o input do utilizador e informativa porque o
resultado gerado contém informação sobre as atividades promovidas pela
instituição

4.2.2.6. La Cinémathèque Française

Figura 80- Fachada do Walker Art
Center.

Figura 85- Fachada do edifício da
Cinémathèque Française.

Figura 81- Exemplo da tradução de
teclas em padrões da IV do Walker
Art Center.
Figura 86- Elementos da IV
da Cinémathèque Française e
exemplos de aplicação.

Figura 82- Explicação do
funcionamento do sistema de
criação de elementos da LV.

Figura 87- Edifício da
Cinémathèque Française de noite
com as projeções na fachada.

A Cinémathèque Française é um instituto francês que se dedica à preservação
de filmes. No ano 2005, o instituto muda de instalações para um espaço
em que a arquitetura cria um ambiente dinâmico (figura 85) (Felsing,
2010, p. 70; p. 110).
A IV da Cinémathèque Française contém um logotipo que é formado
a partir da aglutinação de diferentes trapezóides (figura 86). Estes trapezóides têm as arestas desfocadas e as formas podem conter imagens relacionadas com os filmes a serem exibidos simulando a situação de projeção
que acontece num cinema (Felsing, 2010, p. 70; p. 110)
Nos materiais de comunicação em duas dimensões, esta simulação da
projeção é utilizada para realizar a comunicação com o público. Por exemplo, os elementos gráficos contém elementos que parecem estar a ser projetados (Felsing, 2010, p. 70; p. 110). A família tipográfica Alpha Headline8,
desenhada por Cornel Windlin, também reforça a ideia de projeção utilizada no resto da IV. As terminações arredondadas e os seus cantos dão às
letras uma sensação destas estarem desfocadas (Felsing, 2010, p. 70; p.
110).
Durante a noite, é projetado na fachada do edifício elementos da IV
(figura 87). Estas projeções são apresentadas de diferentes ângulos criando
a ilusão que o projetor está a mexer entre imagens (Felsing, 2010, p. 70; p.
110). No interior do edifício também se utiliza projeções para apresentar
a sinalética ao público (figura 88). As projeções apresentadas ao público
variam duas vezes por ano, o que permite renovar os estímulos visuais dos
visitantes que frequentam o espaço frequentemente (Felsing, 2010, p. 70;
p. 110).
4.2.2.7. Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Figura 83- Explicação do
funcionamento do sistema de
criação de elementos da LV.

Figura 84- Aplicação da IV na
parede do edifício do Walker Art
Center.

Figura 88- Diferentes aplicações da
IV na sinalética da Cinémathèque
Française.

O Théâtre d’Angoulême Scène Nationale (figura 89) pertence à rede de instituições dedicadas ao apoio de eventos performativos ao vivo. A IV do teatro
é um trabalho em progresso que muda a sua LV todos os anos, que balança
a produção de imagens fortes e cativantes com o orçamento modesto da
instituição (Hyland, 2006, p. 158).
Um dos canais de comunicação utilizados pelo teatro são as portas de
vidro na entrada do edifício. A abordagem maioritariamente tipográfica
aplicada nas superfícies das portas de vidro atravez de um sistema bem definido, permite transmitir o dinamismo da instituição mantendo uma LV
única e identificável. A variação de tamanho das formas em que aparecem
as palavras juntamente com as formas geométricas que ligam as formas
entre si, resulta numa linguagem que passa para duas dimensões a tridimensionalidade e dinamismo presente nos eventos que ocorrem no teatro
(figura 90) (Hyland, 2006, p. 159).
8

https://legacy.lineto.com/The+Fonts/Custom+Typefaces/Alpha+Headline/
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Este sistema é utilizado também em outros materiais de comunicação sendo
que são acompanhados do logotipo que serve como elemento identificador
da instituição. A componente tipográfica do sistema é complementada por
imagens que fazem alusão à época do ano em que estes eventos ocorrem
focando o ambiente que contextualiza o evento (Hyland, 2006, p.159).
Embora nesta IV, se utilize um logotipo estático, os outros componentes da LV comunicam o dinamismo da entidade através da variação
da forma, posição, cor, conteúdo e escala. Estas possibilidades de variação
auferem à identidade a sua flexibilidade e a capacidade de transformar a
sua forma ao longo do tempo, fluidez. Devido à natureza tipográfica da
IV, esta é uma identidade com uma forte componente informativa.
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4.3. Conclusão

Figura 89- Fachada do edifício
do Théâtre d’Angoulême Scène
Nationale
Figura 90- Cartazes do Théâtre
d’Angoulême Scène Nationale

No momento da conceção da IV é importante que o desenvolvimento do
conceito esteja enraizado em elementos pertencentes à instituição por mais
abstrato que IV seja (Hyland, 2006).
Depois dos fatores físicos que afetam o desenvolvimento das IV como
elementos arquitetónicos do edifício em que a instituição está sediada ou
desenvolve a sua atividade, fatores relacionados com o modo de operar da
organização influenciam a IV. No caso de uma instituição cultural, fatores
como o tamanho da organização, dependências e ligações a subsídios do
estado, a missão da entidade e a sua programação são condicionantes que
ditam certas escolhas. Apesar de terem maior margem de exploração pelo
contexto em que operam, as instituições culturais também dependem do
trabalho produzido por terceiros, o que pode influenciar a LV da IV caso
o produtor do evento tenha um maior poder de negociação. A escala da
organização e a sua independência econômica influenciam diretamente as
margens e as opções de uma IV.
Embora existam diferentes mecanismos de variação, individualmente
estes não têm o mesmo nível de influência na LV da IV devido à forma
como estes influenciam a perceção dos materiais de comunicação pela parte
do espetador em diferentes contextos. Mecanismos como a cor, conteúdo
e forma têm um maior poder de expressão gráfica, o que significa que a
repetição da sua aplicação de maneira contínua aumenta o poder de reconhecimento da IV.
Uma implementação competente da LV ajuda a cimentar a relação
entre o material produzido e o espaço em que a instituição opera por
parte do público-alvo. O sucesso no reconhecimento de uma IV depende
da exposição dos materiais produzidos ao público. Este sucesso pode ser
facilitado pela integração de características da entidade já conhecidas pelo
público nos elementos gráficos quer sejam qualidades físicas inspiradas
pelo espaço em que a entidade funciona, quer sejam qualidades derivadas
da equipa e da qualidade do trabalho produzido pela instituição.
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Trabalho preliminar

Figura 91- Resultado da pesquisa
para logotipos com a palavra “CAE”
na plataforma da WIPO.

5.1. Processo inicial

O processo de criação da identidade visual começou com a observação
da arquitetura do CAE juntamente com o estudo da identidade visual
em vigor. O objetivo destas análises era identificar elementos que possam
influenciar e/ou ser integrados na IV a desenvolver.
O objetivo do projeto é desenvolver um sistema flexível e unificador,
que permita a adaptação da mesma identidade aos diversos meios e canais
de comunicação do CAE, e, simultaneamente, tenha a capacidade de
evoluir juntamente com a instituição, mantendo a coerência na sua LV.
Sendo um dos componentes da IV o logotipo, uma parte do processo
consistiu na pesquisa de trademarks já existentes de forma a evitar o possível desenvolvimento de um logotipo que fosse semelhante a um logotipo
já existente e em uso por outras entidades. Para fazer essa pesquisa recorreu-se a diferentes plataformas digitais como a WIPO Global Database9
(figura 91) e a EUIPO10 que, embora não garantam uma proteção total
contra plágio, servem como ferramentas de despiste, de forma a evitar a
criação de logotipos que já existem.

9

https://www3.wipo.int/branddb/en/
https://euipo.europa.eu/eSearch/

10
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5.1. Processo inicial

O passo seguinte foi a construção de um moodboard(figura 92) composto
por imagens de várias IV com o objetivo de servir de inspiração às experiências apresentadas posteriormente e apresentar visualmente as diferentes
opções possíveis à equipa de comunicação do CAE.

Da investigação efetuada sobre o CAE, surgiram cinco ideias diferentes.
Embora todas surjam de elementos arquitetónicos, três destas ideias são
diretamente retiradas das formas do edifício, sendo as outras duas inspiradas pelo mesmo. Das três que foram influenciadas diretamente pela arquitetura do edifício, foram denominadas de “Moldura”, “Tela” e “Módulo” .
As outras foram batizadas como “Lente” e ”Opção Tipográfica”.

Figura 92- Resultado da pesquisa
para logotipos com a palavra “CAE”
na plataforma da WIPO.

Figura 93- Forma retirada a partir
do CAE.

Figura 94- Molduras desenhadas
a partir da forma retirada da vista
aérea do CAE

Figura 95- Aplicaçãode texturas nas
molduras

Figura 96- Adapatação da forma ao
espaço

Figura 97- letras desenhadas

Figura 98- Tipo de letra desenhada
para a proposta.

5.2.1. Moldura

O primeiro conceito apresenta o CAE como a identidade que molda a
experiência enfatizando a importância desta ser vivenciada neste local.
Partindo da observação da planta do CAE, é retirado uma forma (figura
93) que pode ser utilizada como moldura nos materiais de comunicação
enviados para o CAE pelos produtores dos eventos, mas também como
representação da letra “C”.
Estas molduras podem ser geradas computacionalmente (figura 94)
seguindo certas regras ou originadas a partir de materiais existentes (figura
95). Além disso, podem ser retirados do espaço físico do CAE (e/ou de
algum detalhe dos eventos) que vai “emoldurar” os elementos existentes.
Esta abordagem também permite que a comunidade do CAE possa contribuir com a criação de molduras, participando no processo de design de
futuros cartazes, ao aumentar o número total de opções de molduras que
podem ser utilizadas.
As molduras têm a capacidade de adaptar-se ao formato a que é aplicado (figura 96). As proporções das suas medidas variam de acordo com
os diferentes formatos a que as molduras são aplicadas.
Derivado desta forma, foram ainda desenhadas algumas letras (figura
97) para a criação de um logotipo que poderia acompanhar a própria
moldura em materiais de comunicação, de forma a manter a ligação com
o logotipo anterior mantendo o uso do acrónimo, algo importante para
a instituição. Estas letras têm indentações inspiradas pela arquitetura do
edifício que, tal como a “moldura”, podem variar. Estas variações podem
acontecer apenas uma vez, no momento de criação de uma nova forma,
ou variar ao longo do tempo.
Foi desenvolvido uma família tipográfica para esta proposta que
também é utilizada na proposta seguinte. Esta é criada a partir de módulos
que são utilizados para criar as molduras (figura 98).
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A aplicação das molduras como elemento da LV são sempre acompanhadas
por as imagens no seu interior independentemente da sua forma e textura
(figura 99). Na sua aplicação, por exemplo, em cartazes, a única informação
adicionada é a data do evento, assim como o nome do artista (figura 100).
A sua aplicação em cartazes pode também comunicar outras informações como, por exemplo, quanto tempo falta até o evento acontecer ou o
número de bilhetes ainda disponíveis através da aplicação de diferentes
valores de opacidade à moldura (figura 101).
A fonte tipográfica utilizada para comunicar a informação sobre o
evento tem como inspiração os elementos arquitetónicos do CAE. Não
existindo elementos curvos, as letras foram desenhadas utilizando apenas
formas rectangulares. Esta foi também utilizada na proposta apresentada
a seguir “Tela” (ver subseção 5.2.).
Na nossa opinião, os pontos fortes desta proposta são: (i) a sua relação muito forte com o próprio edifício; (ii) a capacidade de adaptação do
símbolo a diferentes variáveis sem perder o seu poder de representação
devido à estabilidade concedida pelo resto do sistema rígido em que está
inserido; e (iii) a promoção da participação da comunidade, artistas, staff
e público, no processo de design de futuros artefatos de comunicação. O
ponto negativo desta opção é não permitir solucionar o problema relacionado com a falta de qualidade gráfica de certos materiais promocionais
para serem partilhados sem lesar a credibilidade do CAE e a sua qualidade
como curadora de eventos culturais.
Esta proposta é uma IVD focada no logotipo, que tem a capacidade
de variar a sua forma e a cor. Além disso, do lado da LV é possível variar
o seu conteúdo e a sua cor. É uma proposta flexível, fluida, informativa,
participativa e ilimitada.

dade de dar existência a certos ambientes para determinados eventos ou
produzir fundos que variam em momentos específicos, por exemplo, com
as estações do ano.
Figura 103- Experiências de
manipulação de imagens, secção
de corte e superfícies de fundo para
possíveis cartazes para um evento.

Figura 99- aplicação de diferentes
molduras para um mesmo evento.

Figura 104- Mutações possíveis
para o logotipo do CAE nesta
proposta
Figura 100- Exemplo de aplicação
dos elementos na criação de um
cartaz promocional.
Figura 105- Exemplo de aplicação
da IV desta proposta .
Figura 106- Exemplo de aplicação
da IV desta proposta.

5.2.2. Tela

Esta segunda proposta exprime a importância do CAE como o lugar onde
vários tipos de eventos se podem realizar, além de refletir sobre a sua estrutura e o seu ambiente. Partindo da análise de fotos do edifício nos seus
ângulos mais reconhecíveis, a estrutura do edifício foi mapeada de forma a
criar várias telas (figura 102) onde podem ser aplicados segmentos retirados
de materiais de comunicação produzidos por fontes externas ao CAE. Estes
segmentos podem ser escolhidos de forma a originar apenas uma imagem
ou, através da repetição, realçar certos detalhes.
Além de estabelecer um espaço dedicado para a aplicação dos segmentos de materiais produzidos, esta opção permite ainda a variação do fundo
em que é aplicado. Este fundo pode variar de acordo com o evento que vai
ocorrer ou ser mantido durante certo tempo, criando, assim, a possibili-

Figura 101- Exemplo do uso da
variação da opacidade da moldura
para indicar a lotação da sala.

Figura 102- Telas retirados do
edifício do CAE..

Tal como no caso anterior, foram desenhadas letras retiradas das formas
arquitetónicas do CAE. Estas letras podem sofrer mutações de forma a
evoluírem entre certos ângulos ou padrões que se repetem no edifício
(figura 104).
Neste conceito, existem muitas peças do sistema que podem variar em
forma e textura. Para evitar problemas de reconhecimento e consistência
na LV, o posicionamento e o ângulo de rotação das peças são fixados. No
caso das telas em que os segmentos são aplicados, para além do posicionamento e rotação, estes também não podem ser alterados na sua escala. No
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caso desta proposta, o componente visual das telas está diretamente ligada
com o CAE pelo o seu formato. Sendo que as telas podem ser preenchidas
por detalhes dos cartazes produzidos externamente, este sistema dá maior
flexibilidade ao designer para evitar a produção material de comunicação
com uma LV dispersa. A possibilidade de manipular o ambiente em que
estas telas estão inseridas contribui para a criação da sensação que o evento
irá acontecer e contribui para o reforço de uma LV coesa.
Devido às diferentes combinações possíveis, este sistema pode sofrer
alterações ao longo do tempo mantendo sempre a sua ligação direta com
a instituição.
Esta proposta é uma IVD focada no logotipo e no símbolo. Este tem
a capacidade de variar a sua forma, escala e cor. Do lado da LV varia o seu
conteúdo e a cor. É uma proposta flexível e informativa.

Figura 107- Desconstrução do CAE
em módulos.

Do canto superior esquerdo para o
canto inferior direito:
Figura 109- Palavras escritas
utilizando o tipo de letra base com
desenho padão dos glifos.
Figura 110- Palavras escritas
utilizando o tipo de letra base com
desenho padão dos glifos com as
letras que podem variar assinaladas
a vermelho.
Figura 111- Palavras escritas
utilizando o tipo de letra base com
desenho padão dos glifos com
as letras que podem variaram
assinaladas a verde.
Figura 112- Exemplo de mutação
das paalvras escritas.

Este tipo de letra pode variar de acordo com a tipologia do evento, por
exemplo, se é uma peça de teatro ou uma sessão musical ao vivo. Para esta
variável, foram desenvolvidos diferentes glifos para a mesma letra. Existe
um desenho padrão que, conjugado com os desenhos alternativos, originam diferentes estilos gráficos (figuras 109 a 112 ).
A responsividade dos glifos é o resultado de variações nos módulos que
constituem as letras. Os módulos sofrem alterações nas suas proporções,
o que causa a mutação do glifo. Estas variações podem ser controladas
através de um algoritmo ou diretamente pelo designer (figura 113).

5.2.3. Módulo

Como consequência do estudo das plantas e dos alçados do CAE, foi identificado a existência de certos módulos que podem ser explorados como os
elementos de um sistema de IV (figura 107).
Estes módulos são a unidade fundamental do sistema de LV desta
proposta. Os elementos desta IV são os módulos ou o resultado de combinações de dois ou mais módulos.
Foi desenhado um tipo de letra responsivo (figura 108) que tem a
capacidade de variar de acordo com aspetos reelacionados com o evento
que representa.

Figura 113- Exemlpo de diferentes
mutações possíveis para cada
modulo e o seu efeito na forma da
palavra.
Figura 108- Tipo de letra
desenvolvido para esta proposta.

Figura 114- À esquerda, módulo em
duas dimensões, à direita, módulo
em três dimensões.

Figura 115- Exemplo de aplicação
de conteudo no módulo.

Figura 116- Modelo de estrutura
base para a criação de cartazes.

A componente gráfica dos artefatos resulta da combinação dos módulos com os elementos de comunicação fornecidos pelos produtores dos
eventos. Os módulos podem ser representados em duas ou três dimensões
(figura 114). Estes módulos podem alterar a sua escala e ângulo de rotação.
Nesta proposta, o módulo também funciona como o logotipo do CAE.
		 A combinação dos elementos tipográficos e do elemento gráfico
compõem o sistema desta proposta. O elemento central é um modulo que
pode estar acompanhado do nome da instituição. Este módulo também
pode suportar aplicações de conteudo gráfico (figura 115). A informação
relacionada com o autor e a peça são agrupadas no espaço superior do artefato a ser produzido enquanto que informação relacionada com a data do
evento é apresentada no fundo do mesmo (figura 116). O fundo sobre qual
destes elementos estão colocados pode variar de acordo com a intenção da
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instituição. Tanto pode ser utilizado para representar uma temporada de
eventos ou mudar de evento para evento.
		 Esta proposta distribui a representação da instituição de forma
equilibrada pela sua componente tipográfica e visual (figuras 116-118).
Os mecanismos de variação dos módulos podem ser manipulados independentemente dentro do sistema sem que este perca a sua consistência
visual ao longo do tempo.
Esta proposta é uma IVD com a capacidade de variar a sua forma,
conteúdo, escala, rotação e cor. A tipografia utilizada contribui para o
dinamismo da IV devido ao carácter flexível e a possibilidade de fluidez.
Esta proposta é flexível, fluida e informativa.

Da esquerda para a direita:
Figura 116- Exemplo de aplicação
da IV criada para esta proposta
com o móodulo central “3D“.
Variação da forma dos glifos das
letras:“U“,”E”,”1””7””M” e ”A”.
Aplicação dos elemtnos sobre fundo
com degradê subtil.
Figura 117- Exemplo de aplicação
da IV criada para esta proposta
com o móodulo central “2D“.
Variação da forma dos glifos”R”,
“U“,”E”,”1””7””M” e ”A”. Aplicação
sobre fundo com degradê arrojado.
Figura 118- Exemplo de aplicação
da IV criada para esta proposta com
o móodulo central “2D“. Variação
da forma dos glifos”R”,”E”e”1”. A
aplicação sobre fundo plano.

Figura 121- Exemplos de possíveis
lentes geradas a partir da mesma
grelha.

A partir destas lentes podem ser desenhados fragmentos que posteriormente criam as imagens que podem ser utilizadas nos meios de comunicação. Estes fragmentos interagem com a imagem de onde são gerados
simulando as propriedades de uma lente de vidro (figura 121). Estas podem
ser utilizadas para refratar parte das imagens, focar parte da imagem ou
aumentar a sua escala. Estas lentes podem simular estas propriedades em
simultâneo ou assincronamente.
Em semelhança com as propostas anteriores, também foram compostas
letras para criar o logotipo do CAE a partir das grelhas geradas. Tal como
os fragmentos, as formas originadas podem modificar-se de acordo com
as possibilidades dadas por cada grelha (figura 122).
Foram também criadas algumas letras para serem usadas na comunicação de informação da obra a ser apresentada (figura 123).
Depois de uma avaliação do resultado desta experiência, foi concluído
que estas letras não poderiam ser utilizadas para a comunicação de informação devido à sua pouca legibilidade resultante da sua aplicação. Foi
então utilizada a família tipográfica Swiss 721 (figura 124), que é utilizada
atualmente na IV do CAE.

Figura 122- Criação de letras a
partir da grelha que cria a lente

5.2.4. Lente

Ao contrário das propostas anteriores, embora ligado ao CAE, este conceito
não retira informação diretamente de elementos do edifício mas é inspirado
por um elemento em particular, a claraboia, e a grande quantidade de vidro
utilizado no edifício. Por este motivo procura-se incorporar esse elemento
ou representações visuais da consequência da sua presença num sistema.
Tal como uma câmera fotográfica ou de filmar capturam a luz através
de uma lente para criar uma imagem, o CAE apresenta-se ao seu público
como o elemento que permite capturar experiências artísticas.
O primeiro passo no desenvolvimento deste sistema foi o desenvolvimento de diferentes lentes (figura 119). Cada lente pode resultar de apenas
uma ou várias formas geométricas simples. Estas formas podem variar na
sua escala, rotação, e posicionamento dentro da lente. A lente por sua vez
também pode também variar rodando sobre si mesma.
As lentes podem ser geradas a partir de elementos, a partir de algoritmos computacionais ou pelo designer, a partir de imagens relacionadas com
a obra ou do espaço onde esta decorre, neste caso, o CAE unindo pontos
até produzir uma forma fechada (figura 120).

Figura 123- Aplicação das letras
desenhadas para a comunicação de
informação sobre o evento
Figura 124- Exemplos de aplicação
da fonte Swiss 721 em vez das
letras desenhadas a partir da grelha.

Figura 119- Variação dos
fragmentos que geram a lente.

Figura 120- Exemplos de possíveis
lentes geradas a partir da mesma
grelha.

O conceito desta proposta, embora não retirada diretamente de
elementos físicos do CAE, tem uma grande ligação a um dos elementos
que torna o espaço único sendo esse um dos seus pontos fortes. Os artefatos
visuais resultantes da aplicação das “lentes” nos cartazes têm uma expressão
gráfica única o que facilita a identificação desta IV .
Esta proposta é uma IVD que tem a capacidade de variar a sua forma,
conteúdo, escala, posição e rotação. O logotipo varia a sua forma de acordo
com a grelha. A LV permite a manipulação de imagens, o que resolve o
problema de alguns materiais de comunicação devido à falta de qualidade
de imagem recebidas porprodutores externos. Esta proposta é flexível,
fluida e informativa.

59

60

5.2.5. Opção tipográfica

Esta proposta surgiu devido à hipótese de explorar uma solução focada
no uso de tipografia para transmitir a informação desejada. Esta proposta
muito cedo dividiu-se em duas opções.
A primeira opção deriva da observação dos elementos que constituem
o ambiente do CAE podem ser categorizados como elementos geométricos de origem humana ou elementos naturais orgânicos. Desta observação
surge a ideia de transpor essa relação para uma família tipográfica que é
constituída por letras com uma estrutura rígida ou orgânica.
As letras foram agrupadas em duas categorias sendo o critério de divisão a existência de curvas no seu desenho. O grupo de letras com curvas
no seu desenho, “BCDGJOPQRSU”, foram desenhadas com um traço
cuja largura varia ao longo do desenho, transmitindo a ideia que a forma
é natural. O desenho estas letras são inspiradas em famílias tipográficas
neoclássicas11 como, por exemplo-lo, a Didot e a Bodoni. O segundo
grupo, “AEFHIKLMNTVWXYZ” foi desenhado com um traço de largura
contínua e ângulos retos e agudos. O objetivo é transmitir a sensação de
serem rígidos e artificiais. Outra diferença acrescentada ao desenho dos
glifos dos diferentes grupos é a presença de serifas no primeiro grupo e a
sua ausência no segundo (figura125).

A sua aplicação é feita sob uma imagem fornecida pelo produtor do
evento com um filtro aplicado para escurecer certas zonas, de modo a
permitir uma melhor leitura da informação. Estes filtros criam equilíbrio
no artefato produzido (figura 126).
11

classificação de Bringhusrt

Figura 125- Alguns dos glifos
desenhados de acordo com o
conceito.
Figura 126- Exemplos de cartazes
resultantes do sistema

Esta proposta tem como destaque a simplicidade de manipulação dos
elementos do seu sistema. Existem poucas variáveis que têm de ser manipuladas para produzir os artefatos de comunicação, sendo estas: (i) o texto
a ser comunicado; (ii) a manipulação do filtro de acordo com a imagem;
(iii) as dimensões e proporções do artefato que dependem do canal de
comunicação para qual é produzido.
Esta IV é uma opção mais clássica sem o foco no dinamismo, cuja
variação depende do evento mas que não influencia a IV. Esta proposta é
informativa.
5.3. Avaliação das experiências iniciais

Estas propostas foram apresentadas em reunião presencial à equipa de
comunicação do CAE a 25/03/2021 de modo a perceber qual o estilo e
tom de comunicação correspondia ao pretendido e qual dos sistemas a
equipa sentia-se mais confortável a utilizar (ver Anexo D). Desta reunião
a proposta que obteve a melhor reação foi a proposta com o nome “Tela”.
Depois da resposta comunicada pela equipa de comunicação do CAE,
decidimos que seria possível desenvolver um sistema mais robusto que
combinasse aspetos distintos dos diferentes sistemas apresentados anteriormente.
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Sistema de
identidade visual

Figura 127- Versão do logotipo da
proposta “Moldura“.

Da reunião com os orientadores surgiu a ideia de desenvolver um sistema
que inspirasse na relação entre a luz e a arquitetura do CAE. Neste sistema,
são explorados a relação entre o ponto de vista do observador, a luz que
preenche o CAE através da claraboia e a imagem que é projetada no edifício do CAE.
O objetivo desta proposta é desenvolver uma IVD cuja identificação da
instituição seja realizada através de uma LV composta por diversos elementos com a capacidade de variação. Esta proposta é uma IVD, flexível, fluida,
generativa e informativa que utiliza a cor, forma, conteúdo, escala, rotação
e posição como mecanismos de variação. Esta IVD utiliza a sua LV como
elemento identificador principal da marca.
Tendo em conta a diversidade de espetáculos e exposições apresentados
no CAE, é importante ter a flexibilidade e adaptabilidade representadas sem
descurar as características intrínsecas e únicas da instituição. Para cumprir
estes objetivos foi pensada uma IVD que represente tanto a alma como o
corpo do CAE na sua comunicação. O logotipo comunica a capacidade de
adaptação da instituição, enquanto que a LV preocupa-se em transmitir a
informação sobre o evento.
6.1. Logotipo

Figura 128- Versões do logotipo da
proposta “Tela“.

Figura 129- Versão do logotipo da
proposta “Lente“.

Figura 130- Versões do logotipo da
proposta “Módulo“.

Figura 131- Versão do logotipo da
proposta “Módulo“.

Da avaliação realizada das experiências e do trabalho preliminar resultou na
concepção de uma solução que separa a instituição dos eventos. Esta separação permite que a IV contenha elementos na LV que possam comunicar
de acordo com o contexto. A natureza organizada e sóbria da organização
está representada no logotipo e cria o equilíbrio que permite que a LV dos
materiais de comunicação dos eventos possam ser aguerridos, caóticos e
exagerados caso seja necessário.
6.1.1. Logotipo e experiências

Durante o período experimental do processo de desenvolvimento da IV
para o CAE, surgiram diferentes opções que poderiam ser escolhidas e
trabalhadas de forma a obter um logotipo para o CAE. De cada proposta
apresentada no capítulo anterior, resultaram opções que influenciaram
o processo de desenvolvimento do logotipo para esta proposta (figuras
127-131). Foram realizadas experiências que podem ser visualizadas nas
páginas seguintes (figuras 132-133).
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Figura 132- Experiências de
logotipos derivado do logotipo
original do CAE.
Figura 133- Experiências de
logotipos resultantes da mistura de
elementos de diferentes propostas

Figura 134- Logotipo original do
CAE.

6.1.2. Logotipo Final
Tanto o logotipo como parte dos componentes da LV inspiram-se no logotipo original desenhado em 2001 (figura 134). Certas características arquitetônicas do CAE influenciaram o processo de desenho do novo logotipo.
A grelha em que o logotipo é desenhado baseia-se na vista frontal do
edifício (figura 135-136). O logotipo é criado a partir do acrónimo para
Centro de Artes e Espetáculos, CAE (figura 137), mas também apresenta
uma versão extensa (figura 138). Os glifos são retirados do tipo de letra
Swiss 721, peso Roman. A família tipográfica Swiss 721, desenhada por
Max Miedinger em 1982, é um tipo de letra grotesca não serifada que já era
utilizada pela instituição nas suas agendas de programação. Desta forma,
um pouco da história do CAE é introduzida nesta IV. Os traços verticais
que aparecem a enquadrar as letras são inspirados na arquitetura do edifício e têm a mesma grossura que o traço vertical da letra “E“.

Figura 135- Fachada forntal do
edfício do CAE.

Figura 136- Explicação visual
da origem da grelha para
desenvolvimento do logtipo do CAE.
Do topo para o fundo:
Figura 137- Versão principal do
logotipo.
Figura 138- Versão expandida do
logotipo.

Figura 139- Explicação visual da
margem de segurança do logtipo
do CAE.

Foram definidas algumas regras para garantir o bom uso do logotipo.
A margem de segurança dologotipo é defenida por uma unidade que tem a
mesma largura e altura da letra “C”. Esta unidade é aplicada sem distorções
ou rotações nos extremos do logotipo (figura 139).Para garantir a legibilidade do logotipo foram definidos tamanhos mínimos. A altura é igual nas
duas versões do logotipo é de 8 milímetros/23 píxeis. No caso da largura,
na versão principal o valor é 8.75 milímetros/25 píxeis e na versão expandida é 28 milímetros/80 píxeis. Em contexto institucional o logotipo deve
ser utilizado sempre monocromaticamente a preto ou a branco.
Estas regras e explemplos de aplicações foram codificadas num Manual
de normas gráficas12.
Ver Anexo F, Manual de normas gráficas para a identidade visual do centro
de artes e espetáculos da Figueira da Foz.
13
Ver processo de criação e animação do logotipo do CAE, https://vimeo.
com/640960451
12
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mente do Processing em formato quicktime ou utilizando outros softwares
como Adobe Premiere em formato MP4. As imagens também podem ser
fornecidas diretamente ao programa “CAExa”.

6.2. Sistema de criação da linguagem visual

A LV desta identidade é produto de um sistema que pode ser dividido em
quatro componentes que podem ser alterados individualmente. O filtro,
a “CAExa”, a tipografia e os planos de projeção. Embora possam ser manipulados individualmente, tem de existir um equilíbrio entre componentes
que podem variar entre eventos e componentes que variam sazonalmente.
A influência do evento nesta proposta de IV utiliza a variação da cor, variação do conteúdo e a variação da forma.
O sistema está concebido para poder utilizar outro tipo de informação
como parâmetro de manipulação das variáveis. Por exemplo, a cor utilizada
nos materiais de comunicação pode ser manipulada pelo tipo de espetáculo
que vai ser apresentado em vez de ser manipulada diretamente pelo evento
que vai representar.

6.2.2. CAExa
Figura 143- Modelo do CAE,
à esquerda com proporções
realistas, à direita com proporções
simplificadas.

6.2.1. Filtro

Sendo que um dos problemas atuais da instituição é a falta de coerência
na sua LV que advém dos diferentes estilos gráficos utilizados nos materiais desenhados para os diferentes eventos, é importante que este sistema
transforme esses materiais de forma a criar uma linguagem coesa.
Uma solução para o problema mencionado anteriormente é a aplicação
de um filtro que utilize informação dos materiais fornecidos juntamente
com aspetos predefinidos pelo utilizador para que produza um resultado
final similar, independente do elemento fornecido.
As variáveis que formam o filtro podem ser conjugadas de modo a
criar filtros diferentes que representem temporadas de eventos. Estas variáveis podem divergir de diferentes formas como por exemplo: (i) número
de cores a serem demonstradas; (ii) manipulação das cores originais; (iii)
interferência da imagem base. As variáveis utilizadas num filtro são definidas pelo utilizador e/ou podem depender da informação retirada das
imagens base. Determinou-se que o filtro a ser desenvolvido para prova
de conceito recolhe a cor mais presente no elemento base que é posteriormente utilizada para colorir o mesmo. Subsequentemente é acrescentado
grão à imagem resultante da operação anterior alterando o valor da saturação e do brilho de cada sétimo pixel. Para este efeito foram desenvolvidos
programas auxiliares: (i) um para análise de imagens e vídeos, e (ii) outro
para a aplicação do filtro.
O programa analisa as imagens fornecidas e devolve as vinte e cinco
cores mais utilizadas (figura 141), assim como um histograma de todas as
cores possíveis. Esta informação é utilizada no programa seguinte como o
valor do parâmetro que é utilizado para tingir a imagem (figura 142). Este
programa cria uma pasta em que guarda as imagens com o filtro aplicado.
Estas imagens podem ser transformadas num vídeo exportando-as direta-

Figura 144- Modelo 3D gerado
no Processing com a aplicação
de experiências de material de
comunicação experimental.

Figura 140- Experiências de
diferentes algoritmos para
desenvolvimento de filtros.

Figura 145- Detalhe ampliado
(zoom in) do modelo, colocando o
observador dentro do modelo.

Figura 141- Imagem retirada do
programa de análise de cor.

Figura 146- Versão inicial da
aplicação das letras no modelo.

Figura 142- Fotogramas do vídeo
sem filtro,topo) e, com filtro,fundo.
Figura 147- Versão da aplicação
com as letras do modelo
simplificado.

O componente designado por “CAExa” é uma evolução de um elemento
da proposta “Módulo”. A partir da possibilidade de utilizar um módulo
em três dimensões para representar o CAE, na qual vão ser aplicadas as
imagens filtradas relacionadas com o evento a ser apresentado, o módulo
pode variar as suas dimensões de acordo com o espaço em que o evento
representado ocorre. O conceito foi explorado para perceber as hipóteses
que este elemento poderia originar.
Este componente foi explorado através da variação de diferentes escalas da representação do espaço do CAE, níveis de abstração do espaço e
manipulação das imagens diretamente nesse espaço.
Foi construído um modelo em 3 dimensões do edifício do CAE, no
Processing (figura 143), a partir da informação apresentada nas plantas
e alçados do edifício. Nesse modelo foi explorado o posicionamento do
observador e a sua relação com o espaço. São aplicadas no modelo texturas
derivadas dos artefatos promocionais dos eventos produzidos pelos produtores dos eventos ou artefatos produzidos pela equipa de comunicação do
CAE (figuras 144-145).
A partir deste modelo, foi equacionado a possibilidade de mostrar
apenas a sala ou o espaço em que o evento decorre em vez de mostrar o
espaço todo. Foi então desenvolvido no Processing um programa que
mostra num espaço 3D um hexaedro cujo tamanho das face pode variar.
Influenciado pela proposta “Moldura”(ver subsecção 5.2.1) e pelo
logotipo até então em vigor, foram acrescentados os glifos simplificados
das letras “c”, “a” e “e” às faces do hexaedro (figura 146). A simplificação
retirou os sulcos encontrados no desenho da planta da arquitetura do CAE,
mantendo a proporção das larguras horizontais e verticais presentes no
edifício. Esta versão foi batizada de CAExa. Esta versão foi simplificada de
modo a que a interseção das letras com as arestas aconteçam em pontos em
comum(figura 147). Este programa ganhou outras funcionalidades como
a possibilidade de mostrar ou esconder certas paredes, deslocar as paredes
de forma independente e atribuir a cor do fundo de acordo com outras
informações.
Para além destas três letras foram também desenhadas as letras “d”,“g”,”i”,”j”,”p” e “v” para o uso em eventos recorrentes que fazem parte
da programação anual do CAE como a Gala dos Pequenos Cantores,
Jardins de Inverno e Jardins de Verão. Estas letras serão implementadas no
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programa caso a proposta seja aprovada pelo CAE. Ainda foram testadas
outras versões para criar o acrônimo CAE utilizando os glifos criados para
a proposta “Opção tipográfica” (fig148).
Outras funções implementadas no programa foram: (i) exportação
de imagens da CAExa para uma pasta; pontos de vista pré-definidos; (ii)
adição da possibilidade de alterar as proporções da janela do programa de
acordo com o formato do canal de comunicação; (iii) carregar informações
diretamente de um ficheiro de texto (.txt) e; (iv) utilizar essa informação
para manipular variaveis do programa.

6.2.3. Tipografia

Figura 148- Diferentes versões da
tipografia aplicada na CAExa.

Figura 149- Diferentes versões da
CAExa, em níveis diferentes do
processo de desenvolvimento.

Figura 150 CAExa com informação
sobre o evento utilizando a Swiss
721 Bold Condensed e o tipo de
letra desenvolvido para a proposta
“Opção tipográfica”.

Figura 151 Testes realizados com a
tipografia.

Para complementar o artefato produzido pela “CAExa” é necessário acrescentar a informação sobre o evento. Nesta fase foram testadas diferentes
aplicações de diferentes famílias tipográficas, diferentes hierarquias de
informação e a distribuição da informação no espaço.
Para realizar os testes relacionados com a distribuição da informação
no espaço, existiu a tentativa de desenvolver um programa no Processing
que o realizasse automaticamente de acordo com a informação introduzida. Devido ao número de variáveis existentes, o nível de dificuldade da
sua execução para o tempo disponível teve por consequência o insucesso
do seu desenvolvimento.
Com efeito, os testes realizados e apresentados a seguir foram realizados
manualmente recorrendo ao Adobe Illustrator. Para reconstruir a distorção
resultante da projeção, o espaço disponível para cada palavra foi dividido de
acordo com o espaço que cada letra da palavra ocupa, mantendo de forma
e o peso constante no traço de cada letra da palavra.
Para realizar os testes relacionados com a aplicação de diferentes famílias tipográficas, utiliza-se as experiências tipográficas desenvolvidas anteriormente neste projeto, assim como os tipos de letra em uso na VI atual,
a família tipográfica Swiss 721 (figura 150) . Os testes indicaram que a
melhor opção seria a utilização da família tipográfica Swiss 721.
Nos testes da distribuição da informação pelo espaço, teve-se em conta
as perspetivas da imagem produzida pela “CAExa”, o uso de diferentes
pesos a hierarquia da informação (figura 151). Obteve-se o melhor resultado priorizando-se o espaço dedicado ao autor/título do evento e utilizando-se sempre o mesmo peso. Ainda foi estudada a aplicação de texturas
nos elementos tipográficos.
6.2.4. Planos de projeção

Figura 152- Modelos 3D do CAE
utilizado para escolheros planos de
projeção

O resultado da imagem com os filtros aplicados na “CAExa” passou por
várias iterações. Foram testadas diferentes formas de aplicação. Uma
das versões testadas recupera o conceito de projetar as imagens no CAE
presente na proposta “Lente” e a aplicação em planos retirados da arquitetura do edifício do CAE presentes na proposta “Tela”.
Os materiais de comunicação produzidos são projetados nos planos
formados pelo edifício. Esta ideia vai influenciar todos os materiais e sinalética encontrados no CAE.
No caso de existir uma projeção num plano do CAE o primeiro passo é
escolher qual dos planos a imagem vai ser aplicada, a sua escala e perspetiva.
Esta escolha é feita a partir do modelo 3D do CAE criado anteriormente
(figura 152).
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6.2.5. Algoritmo de aplicação do sistema

Figura 154- Explicação visual dos
Explicação visual dos mecanismos
de variação utilizados e o seu efeito
no sistema.
VP — Variação Pontual;
VS — Variação Sistemática.

No final destes testes concluiu-se que alterações na ordem pela qual as
combinações dos elementos acima mencionados são realizadas produzem
diferentes materiais de comunicação. Deduziu-se então que, para além de
definir as variáveis, é de igual importância definir a ordem pelo qual os
componentes são utilizados.
A sequência de utilização é a seguinte14:
		 1 — Escolha do material base a ser utilizado;
		 2 — Análise das cores utilizadas do material escolhido;
		 3 — Aplicação do filtro escolhido no material base;
		 4 — Montagem do resultado anterior num vídeo/imagem;
		 5 — Aplicação do resultado anterior na CAExa.
		 6 — Escolha da perspetiva, número de paredes;
		 7 — Projeção do material resultante anterior num plano do CAE;
		 8 — Aplicação da tipografia no resultado anterior.
		 Estas variáveis podem variar sistematicamente e/ou pontualmente.
As variações sistémicas são resultado das transformações programadas no
algorítmo que ocorrem independentemente do material base. As variações pontuais são as variações que dependem da informação específica do
evento/espetáculo.
Como constatado anteriormente, estas variáveis podem ser manipuladas pelos programas desenvolvidos para o sistema ou diretamente pelo
designer. O nível de controlo pode ser distribuído de acordo com a vontade
do designer.
Video/Imagem do
Espetáculo/Evento

Filtro

CAExa

Projeção

Tipografia

Variação da Cor
Variação da Escala
Variação da Forma
Variação do Conteúdo

Na criação de uma IV dinâmica é importante encontrar o equilíbrio
entre o número de mecanismos de variação a utilizar para conferir o dinamismo à IV sem afetar o reconhecimento criado pela mesma.
Este sistema produz material de comunicação de acordo com o canal
de comunicação ou meio desejado. Parte do sistema foi utilizado no desenvolvimento da sinalética para o CAE, no desenvolvimento do website, nos
materiais de comunicação, material de papelaria, estratégia de ativação da
marca e em merchandising . É possível encontrar uma explicação visual
do sistema no pdf de apresentação da IV ao CAE15.
Ver demonstração do processo de uso do sistema paraprodução de materiais de comunicação do CAE, https://vimeo.com/640959910
15
Ver Anexo F, Manual de normas gráficas para a identidade visual do centro
de artes e espetáculos da Figueira da Foz.
14

Variação da Cor
Variação da Escala
Variação da Forma
Variação do Conteúdo

Figura 153- Explicação visual dos
passos do sistema desenvolvido.
VP — Variação Pontual;
VS — Variação Sistemática.

Video/Imagem do
Espetáculo/Evento

Filtro

CAExaT

Projeção

ipografia
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O sistema desenvolvido tem a capacidade de produzir diferentes resultados
de acordo com os valores escolhidos para os diferentes parâmetros. Devido
a tratar-se de uma nova IV com o objetivo de cativar a atenção para as
mudanças na instituição procurou-se aplicar uma solução que explorasse
os limites do sistema e a LV obtida para a primeira temporada da programação cultural do CAE. Esta LV pode ser classificada como exuberante,
exagerada e caótica e que tem como objetivo causar impacto na comunidade e promover a discussão sobre a instituição .

Aplicação da
linguagem visual
concebida

7.1. Sinalética

Figura 155- Experiências da relação
da luz com o pictograma.

Figura 156- Desenho do pictograma
de acordo com as distorções da luz
obtidas na experiência.

Durante a investigação sobre o CAE, um dos pontos de interesse foi a
sinalética que existe no local. Como foi concluído anteriormente, não existe
uma sinalética com um estilo visual coerente. Como tal, parte importante
do projeto foi desenvolver uma proposta que estivesse em concordância
com o sistema concebido para a IV.
Desenvolveu-se novos pictogramas para o espaço, experimentou-se formas de aplicação do sistema de orientação/wayfinding no espaço,
planeou-se a instalação de nova tecnologia para melhorar a experiência de
navegação pelo CAE do utilizador e atualização de certas partes do CAE
de acordo com as normas de segurança atuais.
A sinalética apresentada nos exemplos seguintes são protótipos de
carácter exploratório e não versões finais.
7.1.1. Pictogramas

Figura 157- Experiências de
projeção doa pictograma no CAE.

A inspiração visual para os pictogramas desenvolvidos foi a arquitetura do CAE. Depois de levantada uma lista com os diferentes espaços a
representar começou-se a desenhar os pictogramas para representar esses
espaços. Durante o processo de desenho dos pictogramas, devido à possível
ambiguidade de significados que certos pictogramas pudessem transmitir, foram desenhadas versões alternativas testadas posteriormente com o
contexto certo.
Realizaram-se testes com alguns pictogramas para se perceber como
resultaria o desenho dos pictogramas quando estes reagissem com a luz
(figura 155). Os resultados desses testes foram aplicados no desenho dos
pictogramas (figura 156).
Realizou-se ainda outra experiência para estudar como a projeção
do pictograma no espaço poderia influenciar o seu desenho. Deste teste
concluiu-se que dependendo do espaço em que o pictograma é projetado,
o desenho do pictograma pode ter de ser completado de forma a manter a
sua apresentação como um pictograma (figura 157) .
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7.1.2. Sinalética de orientação

Figura 158- Mapa do CAE, piso 0

Depois de desenvolvidos os componentes básicos iniciou-se o processo de
desenho da sinalética para o sistema de orientação. Este processo foi dividido em três partes: (i) estudo do espaço e levantamento de requisitos para
uma boa experiência de navegação; (ii) desenho da sinalética; e (iii) testes
de aplicação da sinalética no espaço.
Do estudo do espaço e levantamento de requisitos constatou-se que o
espaço pode melhorar a experiência para pessoas que visitem o espaço pela
primeira vez ao apresentar um mapa do espaço. Esse pode estar presente
fisicamente na entrada do edifício ou em material que esteja à disposição
perto das entradas. Embora a segunda opção naturalmente possa apresentar informação atualizada do espaço, por exemplo, o nome das salas e
o que está presente nesse espaço. No caso de um mapa físico, este tem de
permitir que alterações que o espaço possa sofrer possam ser efetuadas no
mapa.

Figura 159- Mapa do CAE para
aplicação dos Beacons Bluetooth.

É de notar que a aplicação desta tecnologia também pode ser usada nas
salas de exposição para transmitir informação sobre a exposição que está a
decorrer e dos artefatos específicos.
No segundo passo do processo, o desenho da sinalética, explorou-se
diferentes versões dos diferentes tipos de sinais a serem colocados no local.
Desenhou-se sinais de orientação e sinais de identificação do espaço.
Nos sinais de orientação, algumas versões já foram desenhadas com a
possibilidade de serem projetadas em mente (figura 159).

Level floor

Piso 0
Sala de exposições
Elevador
Instalações sanitárias
Fraldário
Recepção/Bilheteira
Restaurante
Entrada/Saída parque Abadias
Entrada/Saída estrada principal
Escadas
Parque de estacionamento
Loja

Além destes mapas, estudou-se a possibilidade de aplicação de outras
tecnologias para melhorar a experiência dos visitantes. Através do uso da
tecnologia Bluetooth low energy beacon, é possível criar um sistema de
navegação no interior do CAE que guie os visitantes. Bluetooth low energy
beacons são aparelhos que transmitem informação para dispositivos eletrónicos assim que estes estejam na sua proximidade [a]. Este sistema pode ser
acompanhado de uma opção de áudio para pessoas que não conseguem ler.
Foi desenhado um mapa com as localizações mínimas dos beacons para ser
possível navegar o espaço usando este sistema(figura 168).

Figura 159- Propostas de Sinalética
de orientação
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Depois de desenhados, foram executados testes no CAE para perceber
como os sinais seriam afetados pela projeção e a possibilidade de desenhos
diferentes resultarem em características únicas na sua projeção. Estes resultados

Figura 163- Experiências
relacionadas com o ponto de vista e
descontinuidade do sinal.

Figura 160- Aplicação da sinalética
de orientação em pilares.

Figura 161- Experiências
relacionadas com o ponto de vista
da sinalética de orientação.

Figura 164- Experiências
relacionadas com o ponto de vista
da sinalética de orientação em
escadas

Figura 162- Experiências
relacionadas com o ponto de vista e
descontinuidade do sinal.

Figura 165- Experiências
relacionadas com o ponto de vista e
descontinuidade do sinal nos cantos
do edifício.
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No caso da sinalética de identificação do espaço explorou-se o facto da
divisória entre as salas de exposição e o espaço comum ser de vidro. Estes
testes concentraram-se na sua componente tipográfica.

7.1.3. Sinalética nos auditórios

Figura 166- Experiências de
projeção do título da exposição na
sala de exposição.

Devido a atualizações nas normas de segurança nos auditórios, surge a
necessidade de melhorar a iluminação do espaço. Esta situação gera uma
oportunidade de utilizar a própria sinalização do espaço e a localização das
cadeiras como refletores luminosos .
Figura 167- Simulação da utilização
da sinalética como iluminação.

7.2. Website

A implementação de um website atualizado e preparado para o acesso através de diferentes dispositivos foi um dos pontos referidos pela equipa de
comunicação do CAE. Depois de analisado o website atual, a equipa de
comunicação do CAE foi consultada sobre alterações que fariam sentido
serem realizadas ao nível da estrutura.

Figura 167- Exemplos de
websites mostrados à equipa de
comunicação do CAE: Burgtheater17,
Convento São Francisco18; The
Public theater19; teatro nacional D.
Maria II20; Sophiensaele21.

Foi reiterada a importância de manter o URL atual, “cae.pt”, e manter o
acesso rápido e fácil do utilizador à bilheteira. A funcionalidade de subscrição à mailing list encontra-se com problemas devido às limitações do
sistema sobre o qual o website foi desenvolvido. Uma ferramenta a ser
considerada pode ser o MailChimp16 partindo do pressuposto que já exista
uma base de dados em dia. Também foi mencionado a falta de habilitações
na equipa atual do CAE para a manutenção do website e da sua informação. Como o CAE é uma identidade que pertence à Câmara Municipal
da Figueira da Foz, à data de desenvolvimento do projeto, não se sabe se é
possível desenvolver o website de raiz e entregar a sua manutenção a uma
terceira identidade ou se é necessário o uso de uma ferramenta que facilite
essa gestão.
A equipa de comunicação do CAE encorajou o desenvolvimento de
um website visualmente distante dos websites normalmente associado com
instituições públicas com o objetivo de valorizar a faceta cultural e artística
da instituição.
O primeiro passo no processo de design do website foi levantar referências visuais de websites de outras instituições culturais para perceber o
estilo e funcionamento esperado (figura 167).
https://mailchimp.com/
https://www.burgtheater.at/
18
http://coimbraconvento.pt/
19
https://publictheater.org/
20
https://www.tndm.pt/
21
https://sophiensaele.com/
16
17
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Após completar este passo, é formada a noção sobre o objetivo esperado
pela equipa de comunicação do CAE. É então criado o mapa de navegação do site figura.
Figura 168- Wireframe do website,
página do “Calendário” no tamanho
mais pequeno, “Calendário” e
“Programação” nos outros dois.

Na zona de identificação encontra-se o logotipo expandido da instituição.
De seguida o menu de navegação aonde é possível aceder a outras páginas.
Na área dedicada a outras opções é possível efetuar uma pesquisa dentro
do site, aceder à versão do website em inglês, e aceder às redes sociais.
Figura 170- Cabeçalho do website
e menu de navegação.

No rodapé encontra-se um ponto de subscrição à mailing list, informação sobre o CAE como o horário de funcionamento, localização e meios
de contacto. Foram desenhadas versões alternativas para dar opções de
combinação no final do processo de design.
Figura 171- Rodapé do site.

Desenvolveu-se os primeiros wireframes do website utilizando um
software chamado Figma. Foram desenhadas diferentes versões de wireframes para dispositivos com dimensões diferentes: telemóvel, iPad e desktop
(figura 169).

Subscreva

Figura 169- Wireframe do website,
página do “Calendário” no tamanho
mais pequeno, “Calendário” e
“Programação” nos outros dois.

Os primeiros wireframes desenhados foram para o tamanho mais
pequeno, telemóvel, seguindo a filosofia mobile first conceptualizada por
Luke Wroblewski. Utilizam-se dois pesos da família tipográfica Swiss 721
no desenvolvimento dos mockups, Swiss 721 Roman para texto informativo e Swiss 721 Condensed Bold para botões e informações como datas e
nomes de espetáculos. A escolha desta família tipográfica é justificada pelo
seu uso em outras partes do sistema, assim como para manter uma ligação
com a IV anterior.
O primeiro passo foi desenhar o cabeçalho (figura 170) e o rodapé
(figura 171) do website. O cabeçalho foi dividido em três zonas: (i) zona
de identificação da instituição; (ii) Menu de navegação; (iii) outras opções.

Figura 172- Localização do
botão “saiba mais“ na secção da
Programação

Figura 173- Secção acedida depois
de pressionado o botão “saiba
mais“.

As atenções foram posteriormente concentradas no desenho das páginas do “Calendário” e da “Programação” pois estas são as secções que não
existiam. As outras partes do website são atualizações visuais da informação
já presente atualmente de acordo com as regras definidas no resto do site.
O website desenvolvido conta com seções e funcionalidades que são
especialmente úteis para uma instituição como o CAE como a secção do
“Calendário” ou a funcionalidade de adicionar uma data ao calendário
pessoal.
A existência de uma secção no website como o “Calendário” permite
ao utilizador ter uma noção rápida sobre os eventos que irão acontecer e
comprar o bilhete para o evento diretamente nesta secção. Na eventualidade da existência de várias datas para o mesmo espetáculo, estas datas
são sinalizadas na lista. Caso o utilizador selecione um espetáculo aparece
informação detalhada sobre o espetáculo na secção da “Programação”.
A seção da “Programação” serve para mostrar todos os cartazes de
exposições e espetáculos em cena no momento, juntamente com a sua
informação mais relevante como data, autor, preço e um pequeno resumo
sobre o espetáculo. Caso o utilizador queira mais detalhes sobre um evento
específico tem a opção através do uso do botão “Saiba mais”, que aparece
imediatamente abaixo da pequena descrição sobre o espetáculo (figura
172). Este botão permite o acesso a informação mais detalhada sobre o
espetáculo (figura 173).
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Utilizaram-se dois tipos de botões nos wireframes desenvolvidos: (i) botões
que permitem interagir com as informações presentes no website, que aparecem marcadas com um sublinhado, como, por exemplo, aceder a mais
informação ou traduzir o website para inglês; e (ii) botões que permitem
ligações com outros websites, que aparecem delimitados por uma caixa,
como é o caso dos botões das redes sociais ou de acesso aos bilhetes.
Paralelamente, foram definidas diferentes hierarquias para a informação dependendo da secção em que esta é apresentada. Por exemplo,
na secção “Calendário” é enfatizado o dia e a hora do espetáculo, já na
“Programação” é destacado também o nome do espetáculo e o autor para
além da data. No entanto, o elemento com maior destaque na secção da
“Programação” é a imagem representativa do espetáculo.
Antes da aplicação de exemplos concretos, foram realizadas algumas
experiências de navegação com os wireframes (ver Figura 174). Nestas experiências testou-se a navegação nos três tipos de dispositivos mencionados
anteriormente. Foi testado a navegação dentro das secções e a navegação
entre páginas.
Foi também pensado o uso de um serviço externo para facilitar a acessibilidade a utilizadores com dificuldades. O serviço em mente é o UserWay22
uma vez que permite a alteração do tamanho da fonte para utilizadores com
dificuldades de visão, mudança da fonte para utilizadores com problemas
de dislexia e leitura de ecrã para utilizadores invisuais.
Ainda foi ponderado o uso de um bot de comunicação no website para
ajudar os utilizadores com qualquer dúvida que possam ter. Embora não
tenha sido escolhido nenhum serviço em específico, um dos requisitos é
a possibilidade de comunicação em tempo real com o CAE através deste
serviço.
De seguida aplica-se a LV desenvolvida neste projeto no layout desenvolvido para o website.
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7.3. Material de papelaria, redes sociais e cartazes

Para criar os materiais para o material de papelaria e para divulgação nas
redes sociais, foi aplicado o sistema desenvolvido e apresentado (ver subseção 6.2.). Deste modo, é fornecido uma imagem ou um vídeo relacionado
com o CAE ou um membro da instituição que resulta na criação dos materiais de papelaria personalizados.
Na criação dos cartões de visita dos membros da equipa do CAE,
propõe-se a inclusão da tecnologia NFC para o recetor dos dados ter a
possibilidade de guardar a informação simplesmente encostando o telemóvel ou outro dispositivo móvel ao cartão apresentado.

Figura 174- Testes de apllicação da
LV no layout do website.23

Figura 175- Opções
disponibilizadas pelo serviço
UserWay.
Figura 176- Testes de apllicação da
LV no layout do website.

22
23

https://userway.org/
https://vimeo.com/640959215

Do canto superior esquerdo para o
canto inferior direito:
Figura 177- Cartões de contato com
uma aplicação do logotipo e da LV;
Figura 178- Cartões de contato com
uma aplicação da LV mais arriscada;
Figura 179- Bilhetes para
espetáculos no CAE;
Figura 180- Aplicação da LV do
CAE num caderno de notas do CAE;
Figura 181- Aplicação da LV do
CAE numa sacola;
Figura 182- Passes para os
bastidores de espetáculos no CAE.
Figura 183- Exemplo de aplicação
da LV em envelopes..
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O mesmo processo foi aplicado nas plataformas digitais (figura 184)
produzindo banners e a profile pictore da instituição. Estas profile pictore e
banners são alterados de acordo com o evento que vai ocorrer no momento
seguinte. No caso do Instagram foi também simulado um exemplo de uma
partilha de um evento.
Figura 184- Apllicação da LV no
Instagram, Facebook e website.

Os materiais de comunicação gerados pelo sistema podem ter informação adicional
dependendo do canal de comunicação. Caso estes sejam para divulgação no mundo real
(figura 185), é importante ter formas de facilitar o acesso à informação presente no website
ou poder direcionar o visualizador diretamente à bilheteria virtual. A solução encontrada
foi adicionar um QR code que ao ser lido direciona para o destino desejado.

Figura 185- Apllicação da LV no
mundo real.
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Na segunda instalação25 desenvolvida é explorada a relação do movimento com a imagem e o áudio. Tal como no caso anterior, foi utilizado
um placeholder relacionado com um evento que já ocorreu para realizar
os testes no local.
Esta instalação utiliza um computador para executar o código do
Processing, uma câmera para capturar a imagem e movimento do utilizador e um projetor para mostrar as imagens no espaço em volta da pessoa e
colunas para transmitir o som do vídeo.
Neste protótipo, um vídeoclip relacionado com espetáculos que irão
acontecer está a correr. Para o espectador perceber o som e a imagem tem de
se mover em frente a uma câmera. Quanto mais movimento for capturado
pela câmera, mais nítida é a imagem devolvida e o som. Apenas aparece a
imagem nos pixels onde foi capturado o movimento.
Foram planeados três vídeos diferentes para serem partilhados nas
redes sociais. Todos seguem a mesma fórmula: retratam um artista que
está a ensaiar ou a trabalhar no seu espaço e ao iniciarem a prática da sua
arte são transportados para o espaço do CAE. Este transporte acontece
visualmente recorrendo à CAExa e aos filtros predefinidos. Foi desenvolvido um storyboard para comunicar visualmente esta intenção à equipa
de comunicação do CAE.

7.4. Estratégia de ativação da marca

Qualquer mudança de IV numa instituição é acompanhada por estranheza
e sentimentos negativos devido à substituição de algo com o qual já existia familiaridade. Para atenuar esta questão e estabelecer uma relação forte
entre a nova IV e o CAE foi pensada uma estratégia de ativação de marca
em que o público-alvo estivesse exposto à marca em todos os canais de
comunicação e no próprio espaço. Um dos objetivos indiretos do projeto
é criar um senso de comunidade. Para tal foi escolhido o lema “A arte não
acontece sem ti”. Devido ao contexto pandêmico de 2020 e 2021, este
lema apela também para o retorno do público ao CAE.
Para tal, desenvolveu-se duas instalações que estarão presentes no
próprio CAE, vídeos e materiais estáticos de comunicação como cartazes
e publicações nas redes sociais do CAE. Todos os materiais são desenvolvidos utilizando o sistema apresentado anteriormente.
Foram desenvolvidas duas instalações utilizando o Processing. Ambas
têm como conceito que a arte não acontece sem a pessoa que está a interagir com a instalação, quer esta participe como autora de um espetáculo
ou quer esta participe como audiência.
A primeira instalação24 utiliza o som produzido pelo observador
para mostrar imagens. No protótipo desenvolvido não foram utilizadas
imagens relacionadas com o CAE. No entanto, caso esta proposta venha
a ser adotada, já foi pedido ao CAE acesso às imagens e vídeos de eventos
que ocorreram nos últimos 20 anos do CAE, para criar uma ligação mais
forte entre o observador e o CAE.
Esta instalação utiliza um computador para executar o código do
Processing, um microfone para capturar o som e um projetor para mostrar
as imagens no espaço em volta da pessoa que vai interagir com a instalação.
A instalação começa por mostrar a frase “A arte não acontece sem ti” que é
substituída pelas imagens quando o som produzido no local é capturado.
O tamanho e a frequência com que as imagens aparecem varia de acordo
com a intensidade e frequência com que o som é gerado.

24

Ver instalação “Som”, https://vimeo.com/640962231

Figura 187- Imagem capturada
durante o uso da instalação
“Dança”.

Figura 188- StoryBorad de um dos
vídeos.

7.5. Estratégia de divulgação ao público

A divulgação do material de comunicação sobre os espetáculos, exposições
e os eventos ocorrem em diversos canais de comunicação, quer no mundo
físico ou no mundo virtual.
No mundo físico, a comunicação com o público acontece no próprio
CAE através da exposição de cartazes de eventos, distribuição de agendas ou visualização do vídeo promocional que passa na zona da bilheteria. Também são utilizados MUPIs e cartazes espalhados pela cidade da
Figueira da Foz. Neste momento, o CAE também faz publicidade em cidades da região centro do país, como Aveiro, Coimbra e Leiria, utilizando
billboards e MUPIs nas zonas mais movimentadas da mesma. Foi recomendado a utilização dos meios de divulgação presentes nos transportes
públicos, como, por exemplo, nos comboios urbanos entre a Figueira da
Foz e Coimbra e/ou nos autocarros regionais.
No mundo virtual, a divulgação é feita através de três canais distintos,
o website do CAE, a sua mailing list e as suas redes sociais. Devido à diferença dos canais, o website e o e-mail focam-se numa comunicação baseada
em imagens e texto, enquanto que as redes sociais focam-se muito mais
na imagem e no vídeo. Achamos que é necessária a produção de materiais
distintos, mas que funcionem de forma complementar.

Figura 186- Imagem capturada
durante o uso da instalação “Som“

25

Ver instalação “Dança”, https://vimeo.com/640961953
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O canal do e-mail é utilizado para comunicar eventos mais importantes ou
marcos importantes nas atividades como, por exemplo, o início de cada
temporada de eventos. O website apresenta todos os eventos da temporada
destacando os eventos mais próximos.
As redes sociais focam-se na comunicação de eventos que irão acontecer num período de tempo mais imediato, sendo o principal canal de
comunicação com o público. Por exemplo, a divulgação de eventos que
vão decorrer nessa semana ou nos próximos dias.
Devido às diferenças estruturais entre o Facebook e o Instagram, a
frequência de partilha de informação e a forma como é executada são diferentes e podem ser utilizados de forma complementar. O Facebook pode
conter informação mais detalhada sobre os eventos e apresentá-los com
alguma antecedência. O Instagram pode focar-se numa divulgação num
período de tempo mais próximo da data do evento e partilhar aspectos
únicos de cada espetáculo relacionados com a preparação do mesmo, por
exemplo, soundchecks, montagem de cenários ou mensagens dos artistas.
Figura 189- Uso do CAE como meio
de comunicação com o público.
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Avaliação do projeto
pela equipa de
comunicação do CAE

A proposta de IV final foi apresentada à equipa de comunicação do CAE
numa reunião presencial no dia 27 de outubro de 2021. Foi demonstrado
o trabalho realizado desde a análise da IV em vigor até à solução desenvolvida e exemplos da sua aplicação. Esta apresentação teve como objetivo
partilhar o trabalho desenvolvido de forma a obter comentários sobre o
projeto, pontos positivos e negativos da proposta e se a proposta apresentada respondia ao que era esperado pela instituição e o porquê.
Foi questionado o comportamento do website na apresentação de exposições. Devido ao material e à forma como este foi apresentado, embora
tenha ficado compreendida a lógica de funcionamento para um espetáculo
pontual, não ficou explícito o comportamento do website para eventos
de maior duração. Foi explicado que a estrutura do website já tinha sido
pensada de forma a apresentar a informação sobre os eventos de forma
distinta. Apesar da exposição só aparecer na secção “Calendário” no dia de
inauguração e encerramento da exposição, está sempre disponível e acessível na secção “Programação” (ver subcapítulo 7.2).
Outra pergunta levantada foi a compatibilidade da proposta de LV
apresentada com certos eventos apresentados na programação. Devido à
LV apresentada ter características gráficas mais pesadas e brutas, existe o
receio da LV não comunicar certos detalhes e características de eventos
com facetas mais delicadas. Embora se possa perder alguma capacidade
de comunicação sobre o evento com esta LV, o seu objetivo primário é
chamar a atenção para o facto de se ter mudado a IV do CAE e incitar a
que a população em geral procure saber o porquê da alteração. Neste caso, o
fator choque, justifica a implementação desta LV num primeiro momento
(ver subcapítulo 7). Numa próxima iteração da LV, os parâmetros podem
ser ajustados de forma a obter soluções que possam exprimir uma maior
variedade de espetáculos.
Também foi questionado a possibilidade de mudar certos componentes
como a aplicação da tipografia ou a zona onde as imagens são aplicadas. Foi
demonstrado que, não obstante ser possível alterar essas configurações, é
preciso ter cuidado de forma a manter elementos em comum entre temporadas. A alteração do modo de funcionamento dos mecanismos de variação
podem originar desequilíbrios e enfraquecer o poder de reconhecimento
da marca.
Outra questão levantada foi a possibilidade de utilizar os sistema para criar
uma LV que não varie temporalmente e que esteja organizada de acordo
com as características dos eventos. Embora isto seja possível, do ponto de
vista da estratégia de comunicação é desaconselhável. A variação da LV
entre temporadas é uma oportunidade de renovar a relação com o público
alvo e cativar este público a mais visitas.
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Um problema levantado pela equipa do CAE foi a relação de incerteza entre
a corrente equipa do CAE e a equipa da autarquia encarregue de delinear
as linhas condutoras pelo qual o CAE se vai reger, sendo que as diretivas
podem ser incompatíveis com a possibilidade de implementar o sistema.
Um dos pontos positivos distinguidos pela equipa do CAE foram as instalações interativas propostas para a estratégia de ativação da marca. Juntamente com a LV apresentada, foi considerado um mecanismo que poderá
ser bem sucedido em criar uma ligação com a população mais jovem.
Outro ponto positivo apontado pela equipa do CAE foi a solução gráfica
encontrada para o novo logotipo.
Devido à instabilidade originada pelo resultado das eleições autárquicas,
ficou por marcar uma próxima apresentação do projeto com o/a diretor/a
do CAE.
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Conclusões e
trabalho futuro

O desenvolvimento da IV para o CAE apresentado teve início com a investigação e análise da identidade visual do CAE e da atual aplicação da identidade visual. Paralelamente, realizamos uma análise das características
do edifício de modo a diagnosticar os problemas da aplicação da IV atual.
Nesta altura, foi realizada a primeira reunião com a equipa de comunicação do CAE para estabelecer objetivos para o projeto.
O passo seguinte consistiu na investigação e análise bibliográfica no
contexto das identidades visuais de instituições culturais e investigação
sobre a utilização da tecnologia no processo de design. Esta pesquisa resultou na acumulação de conhecimentos que moldaram o desenvolvimento
do projeto. Uma parte significativa da pesquisa foi a análise de identidades culturais com características parecidas com o CAE, para poder distinguir problemas relacionados com a indústria cultural e os problemas que
resultam da aplicação defeituosa da IV vigente na altura da análise. Esta
pesquisa também permitiu encontrar diferentes soluções que influenciaram o processo criativo e conceptual e permitiu compreender a evolução
dos sistemas visuais e como os mecanismos de variação responderam a
diferentes problemas ao longo do tempo.
Conclui-se também que no processo de desenvolvimento de ferramentas específicas para um projeto, é possível repartir com a ferramenta a
responsabilidade de certas escolhas que influenciam o resultado
Durante o desenvolvimento deste projeto conclui-se que é uma
necessidade primária compreender a instituição para qual a IV está a ser
desenvolvida de forma a que a sua mensagem possa ser comunicada com
sucesso. Existe uma necessidade para as instituições culturais terem uma
IV apelativa para atraírem e ter poder de negociação com artistas, público
e possíveis mecenas. Quanto melhor a qualidade da IV, maior a capacidade
de influência sobre as pessoas.
Diferentes mecanismos de variação têm diferentes níveis de influência
no poder de reconhecimento da IV. Dependendo de como estes são combinados e utilizados, estes mecanismos podem ter maior ou menor área de
variação sem destoar o seu poder.
O resultado final de uma IVD, para além de depender dos mecanismos
de variação, também pode depender da ordem pela qual estes são aplicados
nas diferentes camadas que constituem o sistema que gera a IV. No sistema
desenvolvido neste projeto, a alteração da ordem dos passos pode originar
espaços diferentes para trabalhar a tipografia ou uma distorção que pode
tornar o conteúdo tipográfico completamente ilegível.
O desenvolvimento de material de sinalética é influenciado pelo tom
da comunicação da organização. Características como a periodicidade e a
forma de materialização da sinalética influenciam a maneira e os limites de
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variação gráfica destes materiais. No caso de IV que alterem certos mecanismos de variação de forma cíclica, estas alterações podem ser aplicadas
na sinalética. No caso destas alterações não serem possíveis, é necessário
reduzir a influência dos mecanismos de variação na criação dos sinais.
No processo de desenho do website é necessário considerar o nível de
conhecimento e habilidade do cliente. Devido ao desconhecimento sobre
a estrutura responsável pela manutenção e gestão do website, o desenvolvimento do mesmo ficou numa fase embrionária em que foram apenas
desenhados os mockups. A questão da implementação pode vir a provocar
futuras alterações no desenho do website.
O assunto da presença digital da instituição foi abordado do ponto de
vista estratégico e gráfico. Sendo este um canal com uma utilização subótima, foi proposta uma estratégia que utiliza os diferentes canais de comunicação de acordo com um objetivo específico.
O sucesso no reconhecimento de uma IV depende da exposição dos
materiais produzidos ao público. A integração de elementos da entidade
já conhecidos pelo público aumenta a recetividade por parte do público. A
utilização de elementos que promovam a participação do público facilita o
desenvolvimento de uma relação entre a IV e a instituição que representa.
Devido ao intervalo temporal existente para a realização da dissertação foi necessário definir limites e escolher áreas de desenvolvimento
que permitissem realizar um projeto que respondesse ao briefing pedido.
Devido a estas limitações, algumas tarefas foram selecionadas para serem
efetuadas após a conclusão da dissertação. Caso esta proposta seja aceite,
o trabalho futuro passará por: (i) automatizar o resto do sistema desenvolvido; (ii) desenvolver de uma interface que facilite o processo de design
na escolha dos parâmetros das variáveis; (iii) implementação do website
desenvolvido; (iv) refinamento dos componentes da sinalética; (v) implementação do sistema de sinalética; (vi) realizar e produzir os vídeos de
promoção planeados.
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Anexos

Anexo A– Memorando reunião com a equipa de comunicação do CAE

Na reunião com o CAE, em Novembro de 2020, foi apresentado o espaço e é fornecida
uma contextualização histórica da instituição. Foi também realizada uma entrevista apresentada a seguir.
Perguntas para o Centro de Artes e Espetáculos :
1 - Qual a posição do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) no panorama cultural na região?
Em 2002, ano de abertura do CAE com programa de descentralização das artes, o CAE
ocupava um lugar de liderança no panorama cultural. O objetivo era ser a referência na
região centro.
2 - Qual o alcance pretendido para a comunicação do CAE? Região centro, região centro
e norte, nacional?
Os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria. Para os “Grandes Espetáculos” também Viseu
e Castelo Branco
3 - Qual o público alvo atual?
O público alvo atual para os espetáculos são pessoas com estabilidade financeira com mais
de 40 anos. Para os workshops realizados o público é mais infantil enquanto que as exposições não são apontadas a nenhum público em específico.
4 - Qual é o público alvo pretendido?
Pretende-se um público jovem entre os 15 e os 25 anos.
Existe alguma resistência de colaboração com as escolas devido a burocracias.
5 - O que torna o CAE único?
O lema e a missão do CAE sempre foi trazer espetáculos de nível nacional, os grandes
eventos, para a zona centro. Outro aspecto mais físico é o interior do CAE, porque parece
ser parte do exterior, devido à luz do jardim interior. A sua posição geográfica perto das
Abadias permite usar a natureza exterior como palco de exposição.
6 - Quais são as características que tornam a visita ao CAE para a experiência de um espetáculo ou uma exibição, uma visita a um ambiente único e pensado?
As exposições não são realizadas com um elevado senso de curadoria, a responsabilidade
é do produtor, não do CAE. O foco é experienciar a componente de qualidade das instalações do CAE, vantagens arquitetónicas da sala de espetáculo.
7 - Que eventos acontecem atualmente no CAE?
Grande parte são espetáculos de nível nacional, espetáculos das coletividades e espetáculos
com as escolas. É dado palco a todas as filas harmónicas e colectividades pois existe uma
grande ligação. A Figueira é um dos concelhos com mais coletividades.
8 - O que não acontece, que seria suposto acontecer e porquê?
Workshops para pessoas mais velhas que foram adiadas devido ao COVID-19.
Espetáculos de dança contemporânea.
9 - Qual é a missão social do CAE?
Procuramos uma integração de todos os públicos, ter uma programação eclética e disponibilizar a
arte à comunidade.
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10 - Que papel pretende ter?
Trazer os espetáculos nacionais à zona centro, está ligado ao ensino das
artes e mostrar o que se produz na região.
11 - O ensino deveria fazer parte da identidade do CAE?
sim
12 - Que eventos fazem parte do ADN do CAE?
Na sua base fazem parte eventos musicais, de teatro e de dança.
Eventos marcantes:
• figueira film art - 1977 -setembro 1ª semana
• gala dos pequenos cantores - 2013 - julho primeira quinzena
• festival orquestra nacional de jovens - 1/2 semanas de formação originam 1 2 ou 3 concertos
final julho início de agosto
• jardins de inverno - março
• jardins de verão - agosto
14 - Que limites têm quando comunicam com o público?
No caso dos grandes eventos é utilizada a mesma imagem que é entregue,
antes de publicar e
realizar alterações, passa pelos produtores.
caso contrato - não existem tantos constrangimentos
partilhada de bilheteira - normas visuais
15 - Quais são os objetivos deste processo?
O uso da marca registada: CAE
16 - Quais são as estratégias e zonas de comunicação que o CAE já utiliza?
Redes sociais, o site, o programa é impresso fisicamente em agendas, mupis,
outdoors rotunda do
jumbo, outdoor - Leiria, Cantanhede, Pombal, Coimbra
17 - Orçamento para o processo- impressões, meios digitais.
É flexível, depende da gestão e dos objetivos do ano.
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Anexo B– Memorando reunião com a equipa de comunicação
do CAE

Alguns dos resultados de ensaios feitos sobre o logotipo atual da identidade
visual do CAE com o objetivo de compreender a sua construção.

cae

desconstrução do Logotipo atual

hipotese alternativa ao logotipo atual

ascendente

ascendente

altura-x

altura-x

linha base

linha base

descendente

descendente

construção de alternativa, fase1

hipotese alternativa com o uso do “æ” e aglutinação dos caractéres

ascendente

ascendente

altura-x

altura-x

linha base

linha base

descendente

descendente

Logotipo atual

sobreposição com o logo atual: construção a
partir da aglutinação dos caracteres

ascendente

altura-x

linha base

descendente

a
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“a” Arial Bold
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“a” logotipo CAE

Anexo C– Memorando reunião com o Professor Artur Rebelo
sobre o desenvolvimento da IV para o Teatro Nacional D. Maria II

Foi também realizada uma entrevista ao porfessor Artur Rebelo
“Foi realizado um concurso a convite, entre eles, R2, Pedro Falcão, Silva
Designers.
A ideia da nova direção era criar ruptura com a identidade anterior
que era considerava que a imagem até então utilizada era a fachada do
edifício, muito conservador, pouco aberta a novos públicos, pouco arrojada e flexível. O conceito pensado incluiu o aspecto da flexibilidade da IV
como característica central. Foi proposto uma ruptura com os elementos
pictóricos, utilizando assim exclusivamente elementos tipográficos. Esta
estratégia tem a vantagem de se adaptar a peças diferentes e públicos diferentes. Existem várias versões do logo que no fundo consiste na sigla em
variações da sigla DMII. O “M” é muito expandido e muito condensado
nas diferentes versões do logotipo.”

“a” logotipo CAE
“a” Arial Bold

Anexo D– Briefing para o desenvolvimento da IV para o CAE

Sendo o CAE uma instituição cultural com as missões de ser um polo
cultural na zona centro é importante para a instituição possuir uma IV que
tenha a capacidade de comunicar com fidelidade a sua mensagem e causar
uma forte impressão a quem percepciona a mesma.
Desta forma é necessário atualizar as ferramentas atualmente em uso
tal como o website e as redes sociais. É importante para a instituição o
desenvolvimento de um website atual e distinto de outras instituições.
Para atingir este objetivo pode ser desenvolvida uma nova IV que vise os
aspetos anteriormente mencionados ou a atualização da IV em vigor.
Anexo E– Agendas de programação

As agendas de programação existentes serviram de base para o desenho das
novas agendas mantendo o seu formato e hierarquia geral. Foram desenvolvidas diferentes layouts no Adobe InDesign para diferentes aplicações
de acordo com a necessidade. Foi mantida a família tipográfica utilizada
nas agendas atuais, a Swiss 721.
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Anexo F– Manual de normas gráficas

1

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS
PARA A IDENTIDADE VISUAL DO
CENTRO DE ARTES E ESPECTÁCULOS
DA FIGUEIRA DA FOZ

2

| INTRODUÇÃO |
BEM-VINDO ao Manual de Normas gráficas para a Identidade Visual do Centro de Artes e Espectáculos
da Figueira da Foz. Dada a importancia de uma aplicação eficiente de uma Identidade Visual, foi
elaborado este manual no sentido de definir e normalizar a linguagem visual desta mesma entidade, na
sua utilização e esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir.
Assim, é fundamental que a aplicação e utilização dos elementos apresentados neste manual obedeça
rigorosamente às regras aqui estabelecidas. Este manual pretende ser um instrumento de trabalho prático
e comlpleto que guia o modo de utilização dos seus elementos em diversas situações com o objetivo
de evitar aplicações que enfraqueçam a sua força visual e coerência. Apenas desta forma é possivel
atingir comunicar os objetivos da instituição criando a percepção de uma identidade una, coesa e com
personalidade.
Ao longo deste Manual serão demonstrados exemplos de aplicações onde diferentes elementos que
constituem a Identidade são manipulados para obter essa uma identidade coesa. Nenhum dos elementos
explicados deveram sofrer alterações de modo a evitar a fragilização da identidade.
Tendo em conta a diversidade de espectáculos e exposições apresentados no CAE, é importante ter
a flexibilidade e adaptabilidade representadas sem descurar as características intrínsecas e únicas
da instituição. Para cumprir estes objetivos foi pensado uma Identidade Visual que represente tanto a
alma como o corpo do CAE na sua comunicação. O logotipo comunica a capacidade de adaptação da
instituição enquanto que a linguagem visual preocupa-se em transmitir a informação sobre o evento.

| ÍNDICE |

3

| LOGOTIPO |

|4 |

ELEMENTOS DO LOGOTIPO

|5 |

GRELHA DE CONTRUÇÃO

|7 |

MARGENS DE SEGURANÇA

|9 |

ESCALA E VISIBILIDADE

|10 |

COMPORTAMENTO CROMÁTICO

|11 |

TIPOGRAFIA

|15 |

ASSINATURAS INCORRETAS

|16 |

| SISTEMA DE LINGUAGEM VISUAL |

| 18|

EXPLICAÇÃO DO SISTEMA

| 20 |

FILTROS

| 21 |

CAEXA

| 22 |

TIPOGRAFIA

| 23 |

PLANOS DE PROJEÇÃO

| 24 |

| APLICAÇÕES GRÁFICAS |

| 25 |

4

| LOGOTIPO |

| LOGOTIPO |

5

A natureza organizada e sóbria da organização está
representada no logotipo e cria o equilíbrio que permite que
a LV dos materiais de comunicação dos eventos possam ser
aguerridos, caóticos e exagerados caso seja necessário.
O logotipo é criado a partir do acrônimo para Centro de Artes e
Espetáculos, CAE. Os glifos são retirados da familia tiografica
Swiss721 Roman.
Os traços verticais que aparecem a enquadrar as letras são
inspiradas no edificio e representam o espírito do CAE como o
palco e moldura que comtêm os sepétaculos e exposições.
Este logotipo é a versão principal.

| ELEMENTOS DO LOGOTIPO |

6

Versão estendida do logotipo onde é possivel ler o nome
da instituição e é inspirado pela componente tipográfica do
logotipo original.
O elemento tipográfico utiliza o peso Roman da familia
tiografica Swiss721.
Tal como a aversão principal, está contida entre dois traços
que mesma grossura de traço dos glifos.

| GRELHA DE CONSTRUÇÃO |

7

No processo de desenho do logotipo, certas características
arquitetônicas do CAE serviram de inspiração. A grelha em
que o logotipo é desenhado baseia-se na vista frontal do
edifício que foi posteriormente afinada.

| GRELHA DE CONSTRUÇÃO |

8

A versão estendida do logotipo é desenhada na mesma grelha
da versão principal do logotipo.

| MARGENS DE SEGURANÇA |

9

A margem de segurança é defenida por uma unidade que tem
a mesma largura e altura da letra “C”. Esta unidade é aplicada
sem distorções ou rotações.

| ESCALA E LEGIBILIDADE |

10

8 mm
23 px

28 mm
80 px

8 mm
23 px

8.75 mm
25 px

A aplicação do logotipo em materiais de comunicação deve
sempre ser legivel. Para garantir essa realidade é preciso que
a aplicação do logotipo tenha tamanhos mínimos. A altura é
igual para as duas versões, 8 milímetros/23 píxeis. No caso da
largura, na versão principal é de 8.75 milímetros/25 píxeis e na
versão estendida é de 28 milímetros/80 píxeis.

| COMPORTAMENTO CROMÁTICO |

11

Em contexto institucional o logotipo deve ser utilizado sempre
monocromaticamente a branco ou em preto. Em contextos de
utilização em materiais de comunicação, caso a linguagem
visual resultante da aplicação do sistema assim o justifique, o
logotipo pode assumir uma cor que deve ser mantida durante
o resto da temporada.
Estão presentes no manual alguns exemplos de interação
entre o logotipo e diversas superficies com variações
crómaticas. Estes exemplos mostra que interações podem ser
toleradas ou não. Os exemplos que demonstram más práticas
estão assinaladas com uma cruz vermelha no canto superior
direito do exemplo. Caso seja necessário a utilização do
logotipo numa superfície que não permita a sua legibilidade,
pode ser aplicado um retangulo com as porpoções da
margem de segurança com um fundo plano com uma cor
adequada com a textura da superfície.

| COMPORTAMENTO CROMÁTICO |

12

|COMPORTAMENTO CROMÁTICO |

13

| ESCALA E LEGIBILIDADE |

14

| ESCALA E LEGIBILIDADE |

15

Swiss 721 Roman

Swiss 721 Italic

CAE

CAE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@
Swiss 721 Bold

CAE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@

Swiss 721 Roman Condensed

CAE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@

Swiss 721 Black

Swiss 721 Bold Condensed

CAE

CAE

Swiss 721 Light

Swiss 721 Light Extended

CAE

CAE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.:,;’”(!?)+-*|\=@

A tipografia é um elemento muito importante na construção da
Identidade Visual. Uma coerente utilização tipográfica resulta
numa elevada associação e reconhecimento da marca.
Nesta Identidade Visual a familia tipográfica escolhida para ser
utilizada na comunicação foi a Swiss 721. Deve ser utilizado
em todas as vertentes da comunicação da marca nas suas
diferentes espessuras. No entanto a maioria da comunicação
nas agendas de programação e website deverão utilizar como
base o peso Roman.
Tipo de letra: Swiss 721
Autor: Max Miedinger
Foundry: Bitstream
Disponivel em: www.myfonts.com/fonts/bitstream/swiss-721/

| ASSINATURAS INCORRETAS |

16

Adição de
elementos gráficos

Rotação de
elementos gráficos

Alteração na ordem dos
elementos gráficos

Alteração na escala de apenas
alguns elementos gráficos

Alteração na cor/saturação de apenas
alguns elementos gráficos

Distorção das margens
entres elementos gráficos

Adição de fundos que cubram
apenas alguns elementos gráficos

Uso de outline nos
elementos gráficos

Uso de outros glifos

Alteração da posição
de elementos gráficos

Para garantir a coerencia e força
da Identidade Visual é necessário
a boa utilização do logotipo. São
assim apresentados neste Manual
exemplos de uma aplicação errada do
logotipo. Embora o logotipo possa ser
manipulado, por exemplo uma animação
no inicio de um vídeo, o primeiro e o
ultimo frame devem ser a aplicação
normal do logotipo. Em todos os
materiais estáticos alterações ao logotipo
são proíbidas.

| ASSINATURAS INCORRETAS |

17

CENTRO ARTES
ESPECTÁCULOS
Adição de
elementos gráficos

Rotação de
elementos gráficos

Uso de outra
familia tpográfica

Alteração na cor/saturação de apenas
alguns elementos gráficos

Uso de outline nos
elementos gráficos

Alteração na escala de apenas
alguns elementos gráficos

Alteração no kerning/leading
entres elementos gráficos

Alterações de
elementos gráficos

Adição de
elementos gráficos

18

| SISTEMA DE LINGUAGEM VISUAL |

| SISTEMA DE LINGUAGEM VISUAL |

19

Esta Identidade Visual utiliza um sistema que inspira-se na relação entre a luz e a
arquitetura do CAE. Neste sistema, são explorados a relação entre o ponto de vista
do observador, a luz que preenche o CAE através da claraboia e a imagem que é
projetada no edifício do CAE.
Para poder utilizar o sistema desenvolvido é preciso seguir a seguinte sequência de
utilização do programa:
1. Escolha do material base a ser utilizado;
2. Análise das cores utilizadas do material escolhido;
3. Aplicação do filtro escolhido no material base;
4. Montagem do resultado anterior num vídeo/imagem;
5. Aplicação do resultado anterior na CAExa;
6. Escolha da perspetiva e número de paredes;
7. Projeção do material resultante anterior num plano do CAE;
8. Aplicação da tipografia no resultado anterior.

| EXPLICAÇÃO DO SISTEMA |

20

Video/Imagem do
Espetáculo/Evento

Filtro

CAExa

Projeção

Tipografia

A Linguagem Visual desta identidade
é produto de um sistema que pode ser
dividido em quatros componentes que
podem ser alterados individualmente.
O filtro, a “CAExa”, a tipografia e os
planos de projeção. Embora possam ser
manipulados individualmente, tem de
existir um equilíbrio entre componentes
que podem variar entre eventos e
componentes que variam sazonalmente.
A influência do evento nesta proposta
de Identidade Visual utiliza a variação da
cor, variação do conteúdo e a variação
da forma.
O sistema está concebido para poder
utilizar outro tipo de informação como
parametros para manipular as variáveis.
Por exemplo, a cor utilizada nos materiais
de comunicação pode ser manipulada
pelo tipo de espetáculo que vai ser
apresentado em vez de ser manipulada
diretamente pelo evento que vai
representar. Estas variações podem ser:
variações pontuais (VP) ou;
variações sistemicas (VS).

Variação da Cor
Variação da Escala
Variação da Forma
Variação do Conteúdo

| FILTRO |

21

Para criar coerencia na linguagem visual
do CAE é aplicado um filtro que utiliza
informação dos materiais fornecidos
juntamente com aspectos predefinidos
pelo utilizador para produzir um
resultado final similar, independente do
elemento fornecido.

Variação da Cor
Variação do Conteúdo

VARIAÇÃO SISTÉMICA
VARIAÇÃO PONTUAL
VARIAÇÃO PONTUAL

As variáveis que formam o filtro podem
ser conjugadas de modo a criar filtros
diferentes que representem temporadas
de eventos. Estas variáveis podem
divergir de diferentes formas como por
exemplo: (i) número de cores a serem
demonstradas; (ii) manipulação das
cores originais; (iii) interferência da
imagem base. As variáveis utilizadas num
filtro são definidas pelo utilizador e/ou
podem depender da informação retirada
das imagens base.

| CAEXA |

22

As imagens filtradas são aplicadas
na CAExa que representa a sala de
espetaculo do CAE em que o evento vai
decorrer.
Na CAExa é possivel manipular o
ponto de vista do observador e o ponto
observado. É possivel também alterar o
numero de paredes da CAExa e os glifos
que constituem a parede.

Variação da Escala
Variação da Forma
Variação do Conteúdo

VARIAÇÃO SISTÉMICA
VARIAÇÃO SISTÉMICA
VARIAÇÃO SISTÉMICA

| PROJEÇÃO |

23

O resultado da imagem com os filtros
aplicados na CAExa depois são
projetados nos planos formados pelo
edifício do CAE.
A escolha do plano de projeção pode
variar de evento para evento ou de
temporada para temporada.

Variação da Forma
Variação do Conteúdo

VARIAÇÃO SISTÉMICA
VARIAÇÃO SISTÉMICA

| TIPOGRAFIA |

24

O componente tipográfico utilizado
é a Swiss 721 Bold Condensed. Este
componente pode sofrer alterações na
sua cor pontualmente ou sistemicamente
de acordo com a Linguagem Visual
proposta. O texto nesta Linguagem
Visual adapta-se automaticamente ao
espaço disponível. A cor do texto pode
aterar de acordo com a linguagem visual
imposta.

Variação da Cor
Variação da Escala
Variação da Forma
Variação do Conteúdo

VARIAÇÃO SISTÉMICA
VARIAÇÃO PONTUAL
VARIAÇÃO SISTÉMICA
VARIAÇÃO PONTUAL
VARIAÇÃO PONTUAL
VARIAÇÃO PONTUAL
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| APLICAÇÕES GRÁFICAS |

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

26

Cartões de visita

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

27

Versão alternativa dos Cartões de Visita

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

28

Envelope

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

29

Passes para o backstage

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

30

Bilhetes de espectáculos

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

31

Caderno de notas

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

32

Cartaz promocional

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

33

Cartaz promocional

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

34

Cartaz promocional

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

35

Redes sociais e website.

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

36

Bandeiras

| APLICAÇÕES GRÁICAS |
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Bandeiras

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

38

Bandeiras

| APLICAÇÕES GRÁICAS |

39

Sacola

40

Em caso de dúvidas contacar | LCAbreu@gmail.com | 924051672
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Anexo G– Documento suporte para a apresentação da nova IV
do CAE
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CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

ÍNDICE

OUTUBRO 2021

2

|Contexto|			

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

ÍNDICE

OUTUBRO 2021

3

Contexto
|Sistema Identidade Visual|
			

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

ÍNDICE

OUTUBRO 2021

4

Contexto
Sistema Identidade Visual
				|Logotipo|
			

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

ÍNDICE

OUTUBRO 2021

5

Contexto
Sistema Identidade Visual
				Logotipo
				|Sistema Desenvolvido|
			

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

ÍNDICE

OUTUBRO 2021
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Contexto
Sistema Identidade Visual
				Logotipo
				Sistema Desenvolvido
				|Aplicações do Sistema|
			

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

ÍNDICE

OUTUBRO 2021

7

Contexto
Sistema Identidade Visual
				Logotipo
				Sistema Desenvolvido
				Aplicações do Sistema
|Estratégia de Ativação de Marca|
			

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

OUTUBRO 2021
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|Contexto|

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO

OUTUBRO 2021
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LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO

OUTUBRO 2021

10

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS
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CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS
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CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO
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LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO
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LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO
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CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO
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16

LUÍS EDUARDO ABREU

CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO
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CENTRO ARTES ESPECTÁCULOS

CONTEXTO
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Level floor

Piso 0

Exposition room 1

Sala de exposição 1

Shop 1S

Loja 1

Exposition room 2

Sala de exposição 2

hop 2

Loja 2

Exposition room 3

Sala de exposição 3

Man’s Bathroom/Changing room

Instalações sanitárias masculinas/Fraldário

Entrance/Exit main road

Entrada/Saída estrada principal
Women’s Bathroom/Changing room

Instalações sanitárias femeninas/Fraldário

Reception/Ticket Line

Recepção/Bilheteira

Elevator

Elevator

Elevador

Elevador

Restaurant

Restaurante

Acess to 1st floor

Acesso ao Piso 1

Entrance/Exit Abadias park

Entrada/Saída parque das Abadias

Acess to 1st floor

Acesso ao Piso 1

Acess to parking space

Acesso ao Piso -1 e -2
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1st Floor

Piso 1

Small auditorium

Shop 2

Pequeno Auditório

Grande Auditório

Bar

Bar

Elevator

Elevador
CAE’s school of arts

Escola de artes do CAE

Exposition room 4

Sala de exposição 4

Acess to level floor

Acesso ao Piso 0

Exposition room 5

Sala de exposição 5

Acess to level floor

Acesso ao Piso 0
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Level floor

Piso 0

1st Floor

Piso 1

Bluethoot beacon
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