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RESUMO 

 O objetivo deste trabalho consiste na criação de uma marca e uma identidade 

visual para um evento cultural, chamado Ganjaço, que busca a disseminação da 

cultura local de Goiânia. O foco é a criação da marca juntamente com seu manual de 

marca, fazendo com que a identidade visual do evento seja sólida, tornando possível 

a sua aplicação em peças gráficas digitais e impressas. Este trabalho aborda os 

demais temas que serviram de base para a criação do evento e utiliza a metodologia 

de Alina Wheeler (2012). 

Palavras-chave: Cultura, Branding, Identidade Visual, Lettering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this work is to create a brand and a visual identity for a cultural 

event, called Ganjaço, which seeks to disseminate the local culture of Goiânia. The 

focus is the creation of a brand along with its brand manual, making the visual identity 

of the event solid, making it possible to apply the graphic pieces  in digital and press 

platforms. This work approaches the several themes that were take as guides to the 

creation of the event and used Alina Wheeler’s (2012) methodology. 

Keywords: Culture, Branding, Visual Identity, Lettering 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Evento: 

 Criar e gerenciar um novo evento cultural é uma tarefa de extrema 

complexidade e de alto nível de dedicação, se fazendo necessário a reunião de uma 

equipe qualificada e enxuta. Não é novidade que, atualmente a cultura no Brasil, é 

deixada em segundo plano na maioria das vezes e tida como uma atividade não 

complementar na vida do brasileiro ou um momento de lazer que pode ser descartado 

caso necessário.  

 Garzin diz que:  
“[...]a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as 

crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridas 

pelo homem não somente em família, como também por fazer parte de uma 

sociedade como membro dela que é.” (GARZIN, 2013)  

A cultura possui seu papel em gerar momentos de prazer, como citado 

anteriormente, mas deve-se manter em mente seu importante papel na movimentação 

da economia e no seu poder de trazer esperança e futuro na vida de pessoas carentes 

de família, educação, poder aquisitivo e que são esquecidas à margem da sociedade. 

A partir dessa breve análise sobre cultura e sua importância nos impactos 

socioeconômicos de uma região, é interessante também enfatizar que, através de 

festivais desse porte, é possível criar e estreitar laços com diversas personalidades, 

influenciando para que, aos poucos, a sociedade se torne menos individualista e mais 

consciente das diversas realidades que coexistem em uma cidade. 

Visto que dentro deste mercado de festivais alternativos de Goiânia, tem-se a 

presença de eventos já consolidados pelo público como, Bananada, Vaca Amarela e 

Goiânia Noise. Contudo, nota-se que o diferencial do festival Ganjaço é seu caráter 

acessível ao público, já que não busca fins lucrativos, sua procura por artistas novos 

de diversos nichos e, por último mas não menos importante, o seu viés social, 

conjuntamente com a disponibilização de um espaço em que o público pode passar o 

dia, com a possibilidade de camping e piscina. 

1.2 Identidade: 

Além disso, é necessário lembrar que além dos ideais mencionados acima, a 
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criação de um festival cultural também é sinônimo da criação e apresentação de uma 

nova marca e identidade visual ao mercado, cujo processo é igualmente complexo, 

trazendo consigo o objetivo de comunicação e identificação direta com o público-alvo 

e transmitindo o conceito do evento de forma clara e coesa. 

Entende-se que uma identidade visual forte, marcante e equilibrada é o primeiro 

passo para a construção de uma relação com o público alvo, além de tornar mais 

simples e rápida a identificação da marca independente de onde estiver aplicada. É 

através de sua comunicação visual que se torna possível identificar a personalidade 

da marca e entender seu posicionamento com o tempo. 

Sendo essa comunicação uma via de mão dupla é notável que o público alvo 

também agregue valores à personalidade do evento, pois é criada uma impressão 

acerca da marca e identidade visual quando há o primeiro contato. Essa ação também 

ocorre por parte da marca, que transmite sua persona e seus valores ao consumidor. 

 Sabendo que se trata de um evento e não de uma empresa, é de extrema 

necessidade que a identidade visual possua características fortes, memoráveis e 

originais, visto que a sociedade está inserida em uma realidade em que se é 

bombardeado diariamente de novos produtos, novas organizações e de 

comunicações amplamente diversificadas. 

1.3 Objetivo: 

O objetivo deste trabalho é criar uma marca assim como sua identidade visual 

para o Festival Ganjaço, o qual trata-se de um evento cultural, sem fins lucrativos, 

criado e organizado por alunos de diversos cursos da Universidade Federal de Goiás. 

O objetivo é disseminar diversas expressões artísticas como shows musicais, 

artesanato, gastronomia, tatuagem, graffiti dentre outros de artistas amadores locais 

com a intenção de lhes dar voz e espaço para divulgar seus trabalhos. Portanto, o 

produto deste projeto é a criação do logotipo do evento e, consequentemente, o seu 

manual de uso. 

1.4 Metodologia: 

Sabe-se que o caminho para a criação de uma identidade visual possui 

algumas etapas incontestáveis, sendo a primeira delas a definição dos valores que o 

evento busca transmitir, qual o seu objetivo, sua visão, sua missão e como pretende 
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atingi-la. Em seguida é fundamental que se entenda com quem o evento estará 

conversando, procurando descobrir o que esse público busca em eventos dessa 

categoria; ou seja, realizar uma análise de mercado deste segmento. 

Por este trabalho se tratar de um projeto de criação de marca e identidade 

visual, foi natural a escolha da metodologia de Alina Wheeler (2012), a qual é divida 

em cinco etapas diferentes que podem ser observadas na figura a seguir: 

 

Figura 1 – Metodologia

 

Fonte: Design de Identidade de Marca, Alina Wheeler, p.16-17.1 

Esta metodologia inicia-se pela condução da pesquisa. É nesta fase que é feita 

a coleta de dados referente à empresa, mas nesse caso ao festival, com o objetivo de 

descobrir qual a visão, estratégia, metas e valores os quais serão usados para o 

andamento do projeto. Além disso também há a necessidade de pesquisa da 

percepção do público que será impactado pelo evento, assim como uma pesquisa de 

mercado, análise de outros eventos do mesmo segmento etc.  

Em seguida tem-se a etapa de classificação da estratégia. Nesta etapa reúne-

se todos os dados e pesquisas com o intuito de entender o que foi aprendido para, 

assim, haver um guia que irá direcionar o desenvolvimento estratégico do 

posicionamento do evento, em outras palavras é durante esta fase que o briefing 

nasce e possibilita o início da criação da marca. 

A terceira etapa temos o design da identidade. Aqui é onde se inicia o 

                                                            
1 WHEELER, Alina. Design de Identidade de Marca: guia essencial para toda a equipe de gestão de 
marcas. 3. ed. Tradução de Francisco Araújo da Costa. Revisão técnica de Ana Maldonado. Porto 
Alegre: Bookman, 2012. 
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brainstorm de ideias, criação de mapas mentais, rascunhos, estudo tipográfico, estudo 

de psicologia das cores, teste de aplicações, validações etc. É nesta fase que todo o 

projeto toma uma forma concreta, é o momento em que o designer pode explorar  

diversos caminhos e descobrir qual o mais eficaz para a empresa, instituição, 

evento etc. Esta fase só é concluída quando o há a aprovação do cliente e é, a partir 

desse momento, que são finalizadas as peças gráficas e o manual de marca. 

A quarta etapa chamada de criação de pontos de contato, é a etapa que 

consiste no início dos processos legais de proteção da marca, sendo um deles o 

registro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) onde também pode se 

checar se o nome da empresa já foi utilizado na mesma categoria. Também é nesta 

etapa que se dá início à criação das peças de papelaria, como cartão de visita, 

envelopes, pastas etc. uniformes, websites e quaisquer outros materiais que se façam 

necessários para a empresa. É aqui que os produtos são desenvolvidos, a publicidade 

etc. É neste momento em que a empresa começa a estabelecer relação de contato 

com seus possíveis clientes, investidores, fornecedores dentre outros. 

Finalizando esta metodologia, a quinta etapa é a gestão de ativos. É aqui que 

se inicia o lançamento da marca através de planos internos e externos, para que a 

estratégia de comunicação seja aplicada com sucesso. Nesta fase é de suma 

importância que que a imagem da empresa seja cuidada de forma constante, é um 

processo que parte da área interna para a opinião externa. Por isso é necessário que 

todo o processo seja executado com perfeição, para que a opinião externa tome o 

rumo traçado pelo planejamento estratégico. 

Por este projeto possuir o intuito de abordar a criação de marca do evento 

Ganjaço, nota-se que as etapas quatro e cinco não serão abordadas. Este trabalho 

será finalizado na etapa terceira com o produto que é o manual de marca do evento. 
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2 A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS CULTURAIS 

 Primeiramente é necessário compreender o que se entende por cultura. 

Roberto da Matta distingue os demais conceitos de cultura, enfatizando que o termo 

também pode ser utilizado para caráter discriminativo.  

Ele diz que: 
Para nós, “cultura” não é simplesmente um referente que marca uma 
hierarquia de “civilização”, mas a maneira de viver total de um grupo, 
sociedade, país ou pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, 
um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado 
grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. 
(DA MATTA, 1986, p. 123)  

 Em seguida também é válido apresentar a definição de evento, visto que se 

trata de um assunto que pode possuir diversas descrições, mas duas preponderantes 

no presente trabalho. Segundo Zanella (2006, p.13), evento é: 

Uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas ou entidades 
realizadas em data e local especial, com objetivo de celebrar acontecimentos 
importantes e significativos e estabelecer contatos de natureza comercial, 
cultural, esportiva, social, familiar, religiosa, científica etc. 

Outro ponto de vista interessante sobre o assunto é explicitado por Neto (2001), 

que se faz mais detalhista, mostrando que os eventos podem possuir um caráter de 

agentes do patrimônio histórico-cultural, não limitando-os a apenas como reuniões 

formais. 

Eventos são atividades de entretenimento, com grande valor social, cultural 
e, sobretudo, histórico. Suas atividades constituem um verdadeiro mix de 
marketing, entretenimento, lazer artes e negócios. Tal a sua importância no 
contexto social, cultural econômico e político da cidade e região e, em alguns 
casos até mesmo do país, podemos denominá-los de agentes do patrimônio 
histórico-cultural. (NETO, 2001, p.53) 

Nota-se que além da característica de lazer que os eventos trazem, é lógico 

perceber que eles podem ser usados como uma ferramenta pelas cidades que 

enfrentam problemas de sazonalidade ou que procuram promover alguma nova 

atração, empreendimento, produto etc.  

As cidades que vivem nesta realidade possuem períodos de baixa temporada 

e, devido a isso, necessitam de uma estratégia que beneficie toda a cadeia de serviços 

turísticos como por exemplo os hotéis, que muitas vezes mantém sua alta taxa de 

ocupação apenas nos períodos de alta temporada. 
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Além dos aspectos citados anteriormente, os eventos colaboram de forma 

significativa com a movimentação econômica pelos produtos e serviços que, por 

consequência, geram empregos, aumentando a arrecadação de impostos e 

estimulando o envolvimento da sociedade (ZANELLA, 2006). Ainda pode-se apontar 

o envolvimento de:  

[...] um grande número de profissionais, produtos e serviços; o que, 
consequentemente, gera inúmeros empregos fixos e temporários, diretos e 
indiretos; aumentando a receita de empresários locais pela comercialização 
dos produtos e serviços; gerando impostos; proporcionando lazer e o 
envolvimento da comunidade. Esses fatores se dão porque a realização de 
eventos significa a chegada de visitantes que necessitarão de bens e serviços 
necessários à sua estada, como hospedagem, alimentação, transporte, 
diversão e outros (BRITO; FONTES, 2002, p. 29). 

Segundo Matias (2004), os eventos podem se classificar como: Feira: exibição 

pública com o objetivo de venda direta ou indireta, constituída de vários estandes, 

montados em lugares especiais, onde se colocam produtos e serviços; Happy hour, 

Megaevento, Mostra, Rodada de negócios e outros eventos como inaugurações, 

shows, lançamentos, sorteios, rodeios, leilões, comícios, jantares etc. Os eventos 

ainda podem ser classificados de acordo o seu objetivo, natureza, qualificação, local, 

área etc. 

Há também a oportunidade de a cidade resgatar e vivenciar os valores de sua 

herança cultural, fortalecendo sua identidade e imagem frente à sociedade como um 

todo através de eventos que evidencie essa cultura por meio de exposições, danças, 

gastronomia, apresentações musicais dentre outros. 

Tais eventos que valorizam a cultura e a herança de um local são chamados 

de eventos culturais, os quais contribuem tanto com a renda da cidade, mas também 

com a promoção de conhecimento, socialização, aumento autoestima da população 

local através do reforço de identidade e podendo ainda desenvolver o turismo na 

região.  

 A partir de toda a análise feita anteriormente, é válido acrescentar como a 

cultura pode influenciar a vida de um indivíduo. De acordo com William (2014), há 

quatro processos dentro da cultura que participam dessa influência.  

O primeiro, sendo chamado de: O Agente Cultural, é aquele que, independente 

da forma de expressão artística que ele promove, trata-se de um indivíduo que se 

sente valorizado pelas suas capacidades e que, muitas vezes, é procurado para 
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disseminar seus conhecimentos às próximas gerações.  

Já o segundo processo é denominado como: O propagador Cultural, é aquele 

que, apesar de não criar, ajuda a difundir diversos tipos de arte, dedicando, muitas 

vezes, sua vida a este propósito. Estão inclusos neste grupo aqueles indivíduos que 

compram e comercializam produtos culturais. 

Em terceiro lugar tem-se O Espectador Cultural, o qual caracteriza-se por um 

grupo que não cria e nem difunde a arte, mas que apreciam e se identificam com 

outros indivíduos de pensamento semelhante. Um exemplo deste tipo de grupo são 

os fã-clubes, que interagem entre si obtendo, por consequência, a promoção de seus 

ídolos. 

O quarto e último processo é chamado de: O Alienado Cultural. É aquele que 

trata-se de um indivíduo ou grupo que denuncia as formas de expressão cultural. Tal 

grupo se faz presente em regimes ditatoriais, que oprime movimentos artísticos que 

influenciam a sociedade, evidenciando a exclusão social. 

Destaca-se que após a segunda metade do século XX, difundiu-se de vez esse 

tipo de evento, propagando-se praticamente por todos os continentes do mundo. 

Todavia, sua difusão se deu de formas diferentes variando de acordo com as regiões, 

culturas e públicos.  

Os festivais que tocam uma cultura mais jovem se disseminaram de forma 

vertiginosa, sem distinção ou limitações de espaço e, atualmente, são componentes 

importantes da indústria cultural.  

Esse tipo de movimento traz arraigado duas facetas marcantes: são uma 

conclusão e, ao mesmo tempo, um marco inicial. Conclusão por trazer à tona toda a 

manifestação de forma bem acentuada de uma determinada época, região e público.  

Exemplo maior e mais claro é o Festival de Woodstock, no ano de 1969 nos 

Estados Unidos. Necessário se perfaz, inicialmente, compreender o momento 

histórico que o tange. Pós Segunda Guerra, houve grandes desenvolvimentos 

tecnológicos, principalmente nos Estados Unidos, surge à ideia do “American Way of 

Life” (o modo de vida americano), que tentava convencer, no auge da bipolaridade 

política, que a democracia americana, alicerçada no livre mercado e na competição, 

proporcionaria uma qualidade de vida no futuro através da determinação. 



17 
 

O público do festival foi formado por jovens da contracultura americana, nascida 

como contestação destes ao clima de rivalidade fomentado pela Guerra Fria, bem 

como a Guerra do Vietnã, que foi um dos grandes focos do movimento.  

O estilo de vida hippie é a personificação da busca por paz, trazendo como 

forma de protesto a música, sobretudo o Rock n' Roll, e as drogas – principalmente 

as lisérgicas. Destaca-se que é uníssono o entendimento de que, naquela época, a 

contracultura começou a penetrar a sociedade como um todo. 

Figura 2 – The american way of life 

 

Fonte: O melhor padrão de vida do mundo. Não há jeito melhor que o jeito 

americano". Louisville, Kentucky, 1937. Por Margaret Bourke-White2 

 

 

 

 

                                                            
2  Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/American_way_of_life#cite_note-1>. Acesso em: 3 nov. 18. 
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Figura 3 – Festival Woodstock 1969 

Fonte: Rare Woodstock Photos That Define The Hippie Era3 

 

E, aqui, está a característica mencionada: se tornou também um marco inicial, 

visto que cerca de 400.000 (quatrocentas mil) pessoas foram ao festival, colaborando 

com a disseminação da ideia, já que o público descobre novas formas de comunicação 

artística e novas experiências estéticas. Ademais, é neste momento que se possibilita 

o distanciamento da “American Way of Life” e dos papéis sociais ocupados, bem como 

as regras implícitas e explícitas do cotidiano urbano.  

Além disso, umas das ideias essenciais dos festivais é a participação ativa do 

público, permitindo trocas de experiências e interação, o que também influencia na 

disseminação de novas ideias pós festival.  

O festival Woodstock, mais do que um simples festival, concretizou a luta direta 

com a visão consumista americana e, a partir do momento que penetrou na sociedade, 

como citado, se tornou uma barreira – mesmo que temporária – para que os valores 

trazidos por esses jovens permanecessem. 

                                                            
3  Disponível em: < http://www.icepop.com/rare-woodstock-photos/> Acesso em: 3 nov. 18. 

http://www.icepop.com/rare-woodstock-photos/
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É inquestionável o fato de que a identidade cultural influencia diretamente na 

construção da consciência do povo. É a necessidade de comunicação do indivíduo 

que o faz buscar meios que possibilitem o acesso à cultura e, por meio dela, conseguir 

participar da comunidade como um todo. A cultura é responsável por gerar 

questionamentos na sociedade, induzindo-a a buscar conhecimento para, assim, se 

tornar apta a formatar sua ideologia e percepção do meio em que está inserida. 
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3 GANJAÇO 

 Inicialmente, o evento foi pensado para ser algo feito de alunos para alunos da 

Universidade Federal de Goiás, com intuito de ser um momento de descontração após 

o período das aulas, com uma duração de algumas horas apenas e que utilizasse o 

espaço da universidade como sede do evento. 

Figura 4 – Festival Ganjaço 2015 

 

Fonte: Página do Ganjaço no Facebook4 

 Com base na percepção da grande aceitação e identificação do público durante 

a primeira e segunda edição do festival, percebido pelo significativo aumento de 

pessoas presentes na edição número dois e de novas bandas que demonstraram 

interesse em participar, decidiu-se que a próxima edição deveria ser aberta a todos 

                                                            
4  Disponível em: 
<https://www.facebook.com/pg/festivalganjaco/photos/?tab=album&album_id=663314140472235>   
Acesso em 2 nov. 18. 
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que apresentassem atração, curiosidade ou até mesmo se sentissem representados 

pelo evento. 

Sendo assim, o local do evento deixou de ser sediado pela universidade e 

passou a ser uma chácara afastada da cidade onde o espaço fosse mais amplo, 

permitindo diversos tipos de atrações artísticas, diversas áreas de convivência e que 

possuísse um contato mais próximo da natureza, sem que houvesse incômodo às 

localidades próximas. 

Toda essa reestruturação teve como ideal a influência na participação, 

socialização, desenvolvimento e na liberdade de expressão, assim como maior 

comodidade a todos os presentes no evento, sendo estes, equipe, artistas ou público; 

por meio de espaço gourmet, espaço lounge, área de camping, dois palcos distintos, 

espaço com piscina, bar, estacionamento e transporte próprio. 

Não há como negar que o festival Ganjaço possui traços ideológicos familiares 

com o festival de Woodstock, visto que ambos abordam de forma direta a cultura, são 

de cunho não-violento, procuram protestar contra o capitalismo e a maneira que ele 

dita como devem ser o comportamento ideal.   

É válido acrescentar que a ideologia de contracultura exerce um papel 

fundamental na essência desses eventos, visto que ambos são movimentos 

idealizados pela rebeldia da juventude, através de contestação do modo de vida 

imposto e agindo como forma de crítica social.  

[...] De outro lado, o mesmo termo pode também se referir a alguma coisa 
mais geral, mais abstrata, um certo espírito, um certo modo de contestação, 
de enfrentamento diante da ordem vigente, de caráter profundamente radical 
e bastante estranho às forças mais tradicionais de oposição a esta mesma 
ordem dominante. Um tipo de crítica anárquica – esta parece ser a palavra-
chave – que, de certa maneira, 'rompe com as regras do jogo' em termos de 
modo de se fazer oposição a uma determinada situação. (Pereira, Carlos 
Alberto M. (1992). O que é contracultura 8 ed. [S.l.]: Brasiliense. p. 20) 

 
Além dos pontos apresentados anteriormente, outro quesito que fortifica o 

aspecto ideológico do evento é o fato de não possuir o objetivo de gerar lucros. O 

Ganjaço tem como base a acessibilidade e a geração de divulgação dos artistas assim 

como a indução de questionamentos, reflexões, companheirismo, crescimento etc. por 

acreditar que tais valores são essenciais para a construção de uma sociedade com 

valores mais coletivos e menos individualista. 

 



22 
 

3.1 Missão, Visão e Valores 
 Observando todo impacto que um festival cultural pode causar em uma 

sociedade e no caráter de resistência que muitos festivais independentes possuem na 

atualidade, é coerente tratar este como se uma empresa fosse, visto que também 

oferece um serviço ao público, movimenta a economia local e se posiciona de alguma 

forma no mercado. 
 Pensando assim, torna-se necessário a criação de uma identidade corporativa 

para o evento, a qual, segundo Olins (1978), deriva de estudos de como as pessoas 

se comportam em grupos, pois é através de uma união de indivíduos com um mesmo 

objetivo em comum que se resulta o comportamento das corporações. Tais grupos 

possuem influência direta no desenvolvimento de identidade, personalidade e 

comportamento próprio. 

 De acordo com Napoles (1988), as corporações são como pessoas, partindo 

do fato de que ambas possuem características individuais, traços culturais e filosofias. 

Porém, assim como as pessoas, a imagem de uma organização não se dá apenas 

pela sua comunicação, marca ou identidade visual. É necessário que as ações sejam 

coerentes com a imagem e identidade que se quer transmitir ao público. 

 Para Napoles: 

A imagem corporativa é a forma como a companhia é percebida pelo público 
– consumidores, concorrentes, fornecedores, governo e público em geral, 
enquanto, a identidade corporativa é a forma como a companhia quer ser 
percebida. Esta é a situação ideal, e que pode ser citada, desde que a 
imagem seja constantemente merecida. (1998, p. 19). 

 

 A identidade corporativa é tudo aquilo que a empresa pratica no dia a dia, indo 

de produtos a espaços físicos, decorações, maneira como os funcionários são 

treinados, a relação que estabelece com o público em geral, suas estratégias de 

marketing, sua comunicação etc. A imagem corporativa é “a impressão geral que uma 

empresa deixa no público por meio de seus produtos, políticas, ações e esforços 

publicitários” (apud HOLLIS, 2000, p. 133). 

 É com o auxílio de uma identidade corporativa bem estruturada e executada 

que uma organização conquistará o sucesso almejado. Isso pode ser observado em 

empresas como a Coca Cola, em que o foco não está no produto e sim na experiência 

que ela pode oferecer ao consumidor.  
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Figura 5 – Anúncios criativos da Coca Cola 

 
Fonte: 25 Creative Coke Ads – Coca-Cola Ads At Their Best5 

 

Sua identidade é tão bem posicionada e consolidada no público que, na maioria 

das vezes, apenas pequenos elementos visuais são necessários para que haja a 

concretização de relação entre marca e consumidor, sendo alguns exemplos disso: o 

próprio tom de vermelho, a silhueta da garrafa usada em toda sua comunicação, o 

urso polar utilizado principalmente em época de natal dentre outros. Nota-se que o 

que a Coca-Cola vende é a experiência de um momento de consumo, seja ele entre 

amigos, família, viagens etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Disponível em: < https://www.ateriet.com/25-creative-coke-ads-coca-cola-ads-best/> Acesso em: 6 nov. 18. 

https://www.ateriet.com/25-creative-coke-ads-coca-cola-ads-best/
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Figura 6 – Campanha sobre bebidas açucaradas 

 
Fonte: Coca-Cola just launched a massive new ad campaign to change the conversation around 

sugary drinks6 

 

Conforme o empreendedor e consultor especialista em gestão de micro e 
pequenas empresas Dal`Bó (2009)7:  

Um dos aspectos mais importantes, senão o mais diretivo e o que mais 
orienta, para o pleno exercício da liderança compartilhada é o 
estabelecimento de missão, visão e valores da sua empresa. O Conjunto 
formado pela missão, visão e valores representam a identidade 
organizacional. Todos devem saber claramente o propósito, a razão da 
existência da organização. 

Com base nas informações citadas anteriormente, para que toda essa 

identidade seja construída, antes é necessário traçar qual a missão, visão e valores 

que a organização pretende transmitir ao público em geral. A partir disso, é 

interessante abordar o que cada um desses itens significa. 

  

3.1.1 Missão 

 De acordo com Dal`Bó (2009), “a missão é uma declaração concisa do 

propósito e das responsabilidades da sua empresa perante os seus clientes”. Pode-

                                                            
6 Disponível em: < https://www.businessinsider.com/coca-colas-taste-the-feeling-campaign-2016-1> 
Acesso em: 6 nov. 18. 
7 Disponível em: < http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/missao-visao-e-valores/28883/> 
Acesso em: 6 nov. 18. 

https://www.businessinsider.com/coca-colas-taste-the-feeling-campaign-2016-1
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/missao-visao-e-valores/28883/
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se entender que a missão é o que traz a razão de existência da empresa, é o que 

revela quais são os seus objetivos e no que ela deve focar no futuro.  

Uma empresa não nasce pronta, ela precisa seguir algumas etapas antes de 

sua criação e se forma aos poucos. A missão é de extrema valia neste período de 

formação, visto que é onde se deve focar, é o rumo que ela deve tomar durante a sua 

constante formação. Devido a isso, a missão não deve mudar ao longo dos anos, já 

que confundiria a meta para qual foi construída.  

Tavares (2008, p.159) de forma proeminente conclui que “a partir da visão é 

possível articular o tipo de arquitetura organizacional necessária e as ações 

necessárias para desenvolvê-la”. 

Não se pode perder de vista a ideia de que a missão é sempre algo claro e 

objetivo, pois é a partir dela que a empresa se comunica com o público ao longo de 

sua existência, delimitando a atuação no espaço de negócio escolhido. 

 Sendo assim, a missão do Festival Ganjaço é: Ser um momento e um ambiente 

que proporcione acolhimento, inspiração, questionamento e evolução pessoal 

possibilitando a liberdade de expressão. 
 

3.1.2 Visão 

 Segundo Dal`Bó (2009), esta trata-se da descrição do futuro almejado para a 

empresa. Neste quesito a empresa deve conter tanto aspiração - para que haja o 

desejo de tornar-se algo, como inspiração – por qual motivo esse “algo” vale a pena 

ser alcançado. A visão deve ser capaz de auxiliar nas respostas de perguntas como: 

no que a empresa quer se tornar? Onde quer chegar? O que será?  

Oliveira (2006, p. 88) fala que  

visão é conceituada como os limites que os proprietários e os principais 
executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo 
mais longo e uma abordagem mais ampla. Nesse contexto, a visão 
proporciona o grande delineamento do planejamento estratégico a ser 
desenvolvido e implementado pela empresa. A visão representa o que a 
empresa quer ser. (apud. MACHADO; KUENEL, 2009, p. 46) 

 Nota-se, como base no que foi explicitado, que a missão e a visão de uma 

empresa estão diretamente relacionadas, o que as difere é o fato de que a primeira 

se estende por um período mais prolongado ou, muitas vezes, se permanece sem 

mudanças, diferentemente da visão que se prolonga por um período determinado de 

tempo e possibilitando a opção de mudança ou adaptação. A visão pode ser vista 
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como uma meta a ser concluída, por este motivo, há a necessidade de que a mesma 

seja realista e desperte inspiração a todos o que estejam envolvidos, para assim, obter 

a realização deste objetivo. Consequentemente a visão do Ganjaço é: Ser referência 

no mundo dos festivais como uma fonte de inspiração e legado a ser seguido. 

 

3.1.3 Valores 

 Esta última etapa aborda os princípios que guiarão os comportamentos, 

atitudes e decisões de todos os indivíduos que, independente de suas 

responsabilidades dentro da empresa, enquanto buscam seus objetivos por meio da 

missão da companhia. “Os valores dão o suporte, é o foco da moral e ética da 

empresa”, Dal`Bó (2009). Os valores também influenciam no comprometimento entre 

colaboradores e destes com os clientes e com a sociedade. 

 Para Costa (2006, p. 38) 

os valores são características, virtudes, qualidades da organização que 
podem ser avaliadas como se estivessem em uma escala, com gradação 
entre avaliações extremas. São atributos realmente importantes para a 
organização, virtudes que devem ser preservadas, meritizadas e 
incentivadas. (apud. MACHADO; KUENEL, 2009, p. 47) 

 Entende-se que, a partir de valores bem posicionados, o objetivo de manter a 

missão e a visão sempre em mente torna-se possível, visto que os valores são os 

responsáveis por guiar o caminho para a concretização da visão. A partir das 

informações mencionadas, pode-se afirmar que os valores do Ganjaço são: Ser fiel à 

ideologia por trás do evento, sempre mantendo a mente aberta em relação à 

sociedade, criar um espaço de acolhimento e compartilhamento de conhecimentos, 

ideias e experiências, e buscar sempre a construção de novos relacionamentos. 
 

3.2 Público-Alvo 
 É correto afirmar que definir um público-alvo é de suma importância e uma das 

principais etapas do planejamento de um novo negócio. É apenas a partir da 

identificação de qual segmento do mercado que mais se adequa aos quesitos que 

uma empresa procura que se torna possível o posicionamento da marca e a 

elaboração das estratégias de marketing a serem seguidas. 

 Ao definir de forma assertiva o público-alvo, através da coleta do maior número 

de informações sobre hábitos de consumo, preferências, região que residem etc. 
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torna-se possível a criação de um relacionamento mais próximo dele, possibilitando 

que as chances de erros e perdas sejam diminuídas. Com isso, evita-se gastos 

desnecessários em ações de marketing que atinjam um público que não seja o 

esperado. 

 Nota-se que é comum e consensual a existência de cinco gerações e do quanto 

influenciam no comportamento de compra dos consumidores e, portanto, no 

marketing: Alpha; Z; Y, também denominada de Millennials); X; e Baby Boomers. 

 Em ordem cronológica, segundo Batista (2018), inicia-se pela geração Baby 

Boomers, nascidos entre o ano de 1940 e 1959, durante um período conflituoso, visto 

que o mundo saía da segunda grande guerra. Destaca-se que tem como peculiaridade 

a busca por estabilidade, não só financeira, mas de vida. Exatamente como exposto 

no tópico anterior, é a geração que caracteriza o The American Way of Life. 

 Já a geração X, complementa Batista (2018), é aquela nascida entre 1960 e 

1979, influenciada diretamente pelo capitalismo já de antemão alimentado pela 

geração anterior de forma tímida, e por uma ideia de meritocracia. Influenciados pelo 

regime supracitado, valorizam aparências a ponto de escolherem marcas já firmadas 

no mercado e taxadas como luxuosas. O caráter meritocrático aduzido muito 

influenciou na competitividade da geração a ponto desta se tornar característica 

marcante. 

 O autor classifica a geração Y, também chamadas de Millennials, como aquele 

que abrangem os nascidos entre 1980 e 1994, marcada claramente pelo avanço 

tecnológico, bastando pensar que o mundo teve acesso ao primeiro celular no ano de 

1983, o que é um marco para a história da tecnologia. Então foi marcada pela 

globalização, conexões virtuais, redes sociais, alimentando-se de novidades e tendem 

ao questionamento nato, intrínseco dessa geração. Diferentemente da geração 

anterior, não tem mais tanto interesse nas marcas luxuosas ou posses, mas na 

facilidade trazida pela tecnologia, bem como nas experiências possíveis. 

 A geração Z, nascida de 1995 a 2010, nascidas e já crescidas em um ambiente 

tecnológico. Talvez por tanta virtualidade, tendem a valorizar ainda mais a realidade 

e esta se torna uma peculiaridade desta era, são pessoas mais realistas, tolerantes e 

dispostos a dialogar, não levam mais com tanta seriedade e braveza das gerações 

anteriores; tendem a ser mais condizentes com as necessidades que o mundo 

apresenta e, portanto, mais éticos, completa Batista (2009). 

  Por fim, a geração Alpha, nascidas posteriormente ao ano de 2010, formada 



28 
 

por crianças e ainda com características não tão marcantes. 

 
Figura 7 – A linha do tempo das gerações 

Fonte: Como a Geração Z irá revolucionar a educação do futuro?8 

 

 Tendo em vista todo o exposto, o público alvo do presente festival foi a geração 

Y e Z, por se tratar de um grupo que valoriza a criação de conteúdo autêntico – que é 

a intensão do festival Ganjaço, e que são extremamente leais enquanto consumidores 

– quanto maior for a conexão no início, maior a probabilidade dos millennials 

continuarem a consumir aquele produto, serviço, conteúdo etc. 

 Baseando em todos os detalhes abordados sobre o evento e sobre qual a 

geração predominante no evento, pode-se afirmar que o público alvo do Ganjaço são 

jovens e jovens adultos, de 18 a 35 anos, goianos, homens e mulheres de classes B 

e C, que podem ser desde universitários a profissionais do mercado, que esteja 

envolvido de alguma forma com a cultura independente ou que tenha interesse em se 

envolver.  
  

3.3 Análise dos eventos goianos 
 Apesar do festival Ganjaço ser um evento cultural que possui características 

próprias que diferem dos demais eventos da mesma categoria no cenário goiano, 

                                                            
8 Disponível em: <https://www.edools.com/geracao-z/> Acesso em: 7 nov. 18. 
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seria um equívoco descartar a opção de analisar os acertos que tais festivais possuem 

e não usá-los a favor da construção de identidade visual do Ganjaço, assim como na 

produção do evento em si. 

 Nesta etapa será feita uma breve análise dos três principais eventos culturais 

de Goiânia, sendo eles: Bananada, Vaca Amarela e Goiânia Noise. Serão pontuados 

atributos como local, atrações, duração do evento, identidades visuais dentre outros 

que se mostrarem relevantes para o andamento deste trabalho. 
 

3.3.1 Bananada 

  O surgimento do festival Bananada se deu na década de 90, mais 

especificamente no ano de 1999, com Fabrício Nobre, sócio da Monstro Discos, 

produtor de música e integrante da banda MQN.  

 O jornalista Paulo Kossa de forma proeminente ressalta: 

Quando surge, o Bananada visava a preencher uma lacuna. O Goiânia Noise 
Festival já estava indo para sua quinta edição e gozava de reconhecimento e 
prestígio. Contudo, devido à projeção, já não dava conta de ser palco das 
bandas goianas que apareciam e ainda receber quem se destacava 
nacionalmente. Seu espaço ficou concorrido. Além disso, o crescimento do 
público interessado por música alternativa também era facilmente observado. 
Ou seja, cabia outro festival no calendário da cidade no primeiro semestre, 
deixando o final do ano reservado ao Noise. 
A primeira edição do Bananada foi no Território Brasileiro – um pequeno pub 
que funcionava no então ermo Jardim Goiás. A casa entupiu de gente para ver 
nomes como Proto (DF), Nem, é claro, MQN, entre outras. (Kossa, 2017) 

A ideia inicial seria a apresentação da música independente goiana, tendo 

como local por muitos anos consecutivos o Centro Cultural Martim Cererê e sempre 

sendo formado por dois palcos. Todavia, após dez anos tendo o mesmo formato, o 

festival sentiu necessidade de se expandir e renovou seu formato. 

E o jornalista supramencionado continua: 

As andanças de Fabrício pelos festivais mundo afora colaboraram para uma 
nova abordagem do Bananada. A ideia a partir de então era ocupar vários 
espaços da cidade por um período mais longo, uma semana ou mais. A festa 
seria coroada no último final de semana quando se reuniriam os grandes 
nomes do evento. Formato que até hoje prevalece. 
Com sua saída da Monstro Discos, o Bananada radicalizou nessa proposta e 
se tornou o maior festival de música e cultura da cidade. Sim, música e cultura. 
Pois o rock, embora seja o pilar original, foi entendido como elemento 
constituinte da identidade, isso é inegável. Mas a programação transcende em 
muito o estilo. Transcende inclusive a música. Aborda artes visuais, 
gastronomia, cinema, quadrinhos, literatura e o que mais der na telha daqueles 
malucos. O compromisso passa a ser com relevância, ousadia, novidade e 
resgate de tradições. (Kossa, 2017) 
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A partir do ano de 2012, inspirado e alicerçado em ideias internacionais, passou 

a ser um festival multicultural; deixou de ter três dias e passou a durar uma semana 

completa; bem como deixou de se limitar a música e a restrição regional, e passou a 

abranger alimentação, peças teatrais, assim como apresentações musicais não só do 

Brasil, mas do mundo todo.  

Destaca-se, para tanto, que nas ultimas edições do festival estiveram no palco 

Mudhoney, J Mascis, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Pablo Vittar, Nação Zumbi, 

Emicida, dentre outros.  

Em 2019 o festival estará em sua vigésima edição e, como um bom projeto, se 

adaptando a realidade do momento sem perder de foco a missão, isso é, um festival 

cultural que tende a trazer à tona não só a música, mas política, negócios, economia, 

abraçando a todos os gêneros e sem distinção. 
 

3.3.2 Vaca Amarela  

 Esse festival, apesar de menor do que o festival anterior, muito se assemelha, 

encontra-se na sua 17ª edição consecutiva nesta capital. Destaca-se que também é 

um símbolo cultural e da contracultura regional. 

 O organizador do evento, João Lucas Ribeiro, destaca que o primeiro Vaca 

Amarela foi produzido no Centro Cultural Martim Cererê, mas que hoje o centro 

cultural encontra-se desolado pela inexistência de investimento do poder público. E, 

por isso, o festival acontecer e permanecer é símbolo de resistência. (Paulo, 2018) 

 Sendo tendência entre festivais regionais, deixou de ser marcado também pelo 

rock e passou a abranger todos os gêneros, como MPB, rap, pop e funk. Tende-se, 

através do festival, gerar questionamentos sobre gênero, sexualidade, feminismo e o 

discurso de ódio que se apresenta de forma tão marcante na sociedade atual. 

(Santana, 2017) 

 O festival, por seu crescimento, sai do Centro Cultural Martim Cererê e adentra 

ao Centro Cultural UFG, Roxy, República Underground Music e Centro Cultural Oscar 

Niemeyer.  

 Fizeram parte da programação do referido festival Letruz, Lupa, Shotgun 

Wives, Pablo Vittar, Curumim, MC Carol, Carne doce, bem como outros.  

 

3.3.3 Goiânia Noise 

 O presente festival é o mais antigo de todos os citados, se fazendo presente 
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desde 1995 na capital. Inicialmente surgiu na Praça Universitária com quatorze 

atrações e hoje é o maior festival do rock independente nacional.  

 A edição de 2017, devido a proporção que tomou, ocorreu no Jaó Music Hall, 

com o total de 53 (cinquenta e três) artistas e 2 (dois) palcos. Artistas estes 

consagrados por todo o Brasil, como por exemplo, Camisa de Vênus, Pato Fu, 

Raimundos, etc; bem como a banda argentina Las Diferencias, dos ucranianos, 

Stoned Jesus, e dos portugueses The Dirty Coal Train, dentre outros. Todavia, é de 

se destacar que nas outras edições, também se fizeram presentes Gilberto Gil, 

Sepultura, Black Alien, dentro outros.  

 Assim como os outros festivais, o Goiânia Noise adaptou-se às necessidades 

apresentadas pela atualidade. O público alvo atual busca o coletivo, a diversidade e a 

harmonia na diversidade. Para tanto, além dos shows, o festival contou com uma 

mostra de filmes que apresentou mais de vinte filmes sobre a música. Hoje, esta é a 

contracultura e, por isso, estes festivais tiveram que se adaptar à realidade que lhes 

é apresentada.  

 

3.4 Análise artística 
 Feita a análise dos principais eventos culturais de Goiânia e entendendo suas 

histórias, objetivos, públicos etc. é interessante, também, abordar a questão da 

identidade visual destes eventos. 

Para esta análise foram escolhidos os cartazes deste ano dos eventos 

apresentados anteriormente, visto que serão tomados apenas como base para a 

introdução do processo criativo do festival Ganjaço e sabendo que tais eventos 

costumam seguir uma mesma linguagem em todas as suas edições, podendo ser 

notado nas imagens a seguir: 
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Figura 8 – Cartaz Festival Bananada 2018 

 
Fonte: Banda Argentina no Line Up do Festival Bananada 20189 

 

 

 

                                                            
9 Disponível em: < http://olaargentina.com/banda-argentina-no-line-up-do-festival-bananada-2018/>  
Acesso em: 10 nov. 18. 

http://olaargentina.com/banda-argentina-no-line-up-do-festival-bananada-2018/
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Figura 9 – Cartaz Festival Bananada 2017 

 
  

Fonte: Mateus Dutra: “É um ano de resistência para todo mundo que trabalha com cultura”10 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/shows/mateus-dutra-e-um-ano-de-
resistencia-para-todo-mundo-que-trabalha-com-cultura-90550/> Acesso em: 10 nov. 18. 
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Figura 10 – Cartaz do Festival Vaca Amarela 2018 
 

 
Fonte: 17º Festival Vaca Amarela. Dia 07/9 no Centro Cultural Martim Cererê11 

 

Figura 11 - Cartaz do Festival Vaca Amarela 2009 

 
Fonte: Festival Vaca Amarela 200912 

                                                            
11 Disponível em: < https://www.appego.com.br/blog/eventos/17o-festival-vaca-amarela-dia-079-no-centro-
cultural-martin-cerere/> Acesso em: 10 nov. 18. 
12 Disponível em: < http://www.meiodesligado.com/2009/08/programacao-festival-vaca-amarela-2009.html> 
Acesso em: 10 nov. 18. 

https://www.appego.com.br/blog/eventos/17o-festival-vaca-amarela-dia-079-no-centro-cultural-martin-cerere/
https://www.appego.com.br/blog/eventos/17o-festival-vaca-amarela-dia-079-no-centro-cultural-martin-cerere/
http://www.meiodesligado.com/2009/08/programacao-festival-vaca-amarela-2009.html
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Figura 12 – Cartaz do Festival Goiânia Noise 2018 

 
Fonte: Goiânia Noise Festival 2018 Já Tem Datas e The Toy Dolls Confirmados13 

 

Figura 13 – Cartaz do Festival Goiânia Noise 2015 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura considera Goiânia Noise “sem relevância cultural”14 

                                                            
13 Disponível em: < https://rocknoize.com.br/goiania-noise-festival-2018-ja-tem-datas-e-the-toy-dolls-
confirmados/> Acesso em: 10 nov. 18. 
14 Disponível em: < https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/secretaria-municipal-de-cultura-
considera-goiania-noise-festival-sem-relevancia-cultural-45793/> Acesso em: 10 nov. 18 

https://rocknoize.com.br/goiania-noise-festival-2018-ja-tem-datas-e-the-toy-dolls-confirmados/
https://rocknoize.com.br/goiania-noise-festival-2018-ja-tem-datas-e-the-toy-dolls-confirmados/
https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/secretaria-municipal-de-cultura-considera-goiania-noise-festival-sem-relevancia-cultural-45793/
https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/secretaria-municipal-de-cultura-considera-goiania-noise-festival-sem-relevancia-cultural-45793/
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Pode se observar que todos os festivais se preocupam em criar ilustrações 

exclusivas e sempre abordando conceitos distintos a cada edição. Nota-se que no 

cartaz do Bananada e Vaca Amarela, há traços de uma linha mais lúdica, fazendo uso 

abundante de cores e formas, característica que pode sugerir a diversidade dos 

eventos, visto que eles não possuem apenas um tipo de público assim como um 

gênero musical. 

É válido destacar que não necessariamente os cartazes precisam pontuar um 

tema específico ou algum tipo de crítica, são composições artísticas livres e, portanto, 

vai depender da estética do artista e do briefing criado pela equipe do evento. 

Geralmente o festival Bananada expõe ilustrações mais expressivas, podendo 

na maioria das vezes, se unir às demais atrações artísticas. Por serem cartazes 

extremamente elaborados, estes se tornam peças dignas de molduras.  

Voltando as atenções para os cartazes do festival Goiânia Noise, nota-se que 

ambos possuem um conceito artístico mais voltado para o mundo do Rock’n Roll, fator 

coerente visto que o festival é voltado para este público. As composições são mais 

sóbrias em termos de cores e abordam uma temática inspirada em pin-ups15 e 

monstros, juntamente a uma agressividade característica do gênero musical e do 

evento, como o próprio nome sugere. 

Fazendo uso de uma comunicação e identidade visual própria e carregada de 

personalidade, é lógico esperar nada menos do que um evento bem planejado, 

estruturado e executado.  

Para Araújo: 

A importância da comunicação visual nas mais diversas formas de 
apresentação de uma ideia têm se tornado indiscutível. Já não bastam 
apenas palavras para atrair o público alvo: os elementos visuais são 
indispensáveis para despertar o interesse dos ouvintes ou leitores. Para uma 
comunicação bem-sucedida, os elementos estéticos devem não só condizer 
com os demais elementos, mas afirmar constantemente a identidade da 
informação. Isso se aplica a todo tipo de comunicação planejada. (ARAÚJO, 
2014) 

Portanto, conclui-se que a identidade do evento é tão importante quanto o 

evento em si, já que é através dela que há o primeiro contato com o público e a 

transmissão do conceito do festival. 

                                                            
15 O conceito mais conhecido é uma referência ao estilo pin-up, representado por fotografias, pinturas ou 
desenhos de mulheres que eram publicados em antigas revistas femininas, calendários, cartazes ou catálogos 
de produtos. 
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4 O PROCESSO CRIATIVO DO GANJAÇO 
 Primeiramente, antes de introduzir o processo de criação da identidade visual 

do festival Ganjaço, é interessante apontar, de forma sucinta, o que se trata de uma 

gestão de marca. Branding, que é o nome dado para esse processo, é a etapa onde 

ocorre o planejamento estratégico da marca, é quando se estipula conceitos como, 

por exemplo, missão, visão e valores.    

Segundo Portella:  

é a administração em todas as suas nuances de um bem intangível, maior da 
empresa - sua marca. Todo o planejamento de ações em função de uma 
marca tem que levar em consideração n fatores, desde ambiente aos internos 
da empresa, tanto quanto sua Missão, não obstante, Visão e Valores. 
(PORTELLA, 2012) 

  Tais estratégias são necessárias pelo fato de que as pessoas não compram o 

produto e sim o conceito que se está vendendo. A escolha se baseia na identificação 

com os motivos da marca e o sentimento que ela transmite ao público. Um exemplo 

disso o que Sinek (2009) expõe sobre a Apple, ele diz que a empresa não vende 

simplesmente um aparelho celular com acesso à internet, em vez disso a Apple mostra 

que busca mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam, acreditando 

que isso pode ser concretizado através de um dispositivo que pode fazer coisas 

incríveis, incluindo o acesso à internet. 

 Segundo Wheeler (2012): 

A marca é a promessa, a grande ideia e as expectativas que residem na 
mente de cada consumidor a respeito de um produto, de um serviço ou de 
uma empresa. As pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas, são 
fiéis a elas, compram e acreditam na sua superioridade. (2012, p. 12) 

Como diria Wheeler (2012), uma marca forte consegue se destacar mesmo se 

o mercado já estiver saturado. É o que ocorre com Apple, citada anteriormente. É 

imprescindível que o primeiro contato com a marca seja positivo, pois é neste 

momento em que o sucesso pode ser alcançado. Alina Wheeler também diz que “a 

identidade é a expressão visual e verbal de uma marca”, visto que é a identidade que 

comunica, sintetiza e traz visualização para a marca. 

A partir do exposto, torna-se mais entendível o processo de criação da 

identidade visual, a qual será exposta a seguir. 
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4.1 A identidade visual 

 Assim como os eventos goianos apresentados anteriormente, o Ganjaço 

também segue o mesmo ideal de possuir uma identidade visual significativamente 

artística, fazendo uso de lettering17 e ilustração. 

 Antes da construção destes elementos, primeiro é necessário decidir o conceito 

estético a ser seguido, para que toda a composição se comunique com sucesso, em 

outras palavras, para que haja uma identidade concreta e fácil de compreensão. 

4.1.1 Psicodelia 

 Foi decidido trabalhar em cima de características psicodélicas. A psicodelia é 

um termo que foi criado pelo psiquiatra britânico Humphry Osmond (1957) que o 

descreveu como algo que “revela a mente” e o definiu como “claro, suave e não 

contaminado por outras associações”. A experiência psicodélica pode ser 

caracterizada como estados alterados de consciência que se assemelham ao sonho. 

 Segundo Quadros (2014), o psicodelismo trata-se de um movimento artístico 

que fala do subconsciente e que era usado como uma forma de protesto em relação 

ao consumismo e capitalismo americano. Este movimento logo se juntou ao Rock’n 

Roll por possuírem linguagens ideológicas semelhantes. 

 Já na arte, pode-se notar como são expressadas as alucinações causadas por 

substâncias químicas que geram a psicodelia. A estética psicodélica pode ser 

percebida através do uso de diversas formas geométricas, imagens distorcidas, 

duplicadas e, como característica principal, o abuso de cores saturadas, semelhante 

a um caleidoscópio.  

 Tais características podem ser notadas na composição a seguir: 

 

 

 

 

                                                            
17 É uma combinação específica de letras trabalhadas, geralmente à mão, para uma única utilização e 
finalidade. 
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Figura 14 – A arte psicodélica 

 

Fonte: A Arte Psicodélica em Capas de Discos18 

 

4.2 A tipografia 

Na obra de Robert Bringhurst, “Elementos do estilo tipográfico”, o autor diz que 

“a tipografia é o ofício que dá forma visível e durável – e, portanto, existência 

independente – à linguagem humana” (2005, p. 17) assim como Wheeler afirma que 

“os caracteres tipográficos precisam ser flexíveis e fáceis de usar e devem 

proporcionar uma grande amplitude de expressão” (2012, p. 142). 

                                                            
18 Disponível em: <http://artenaoexplica.blogspot.com/2012/02/cream-disraeli-gears-1967-tudo-comeca.html>   
Acesso em: 10 nov. 18. 
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Neste trabalho foi feito o uso de lettering para a composição do logotipo que, 

como citado anteriormente, trata-se de um recurso em que o designer faz uma 

combinação específica de letras, podendo fazer uso de famílias tipográficas já 

existentes ou criando uma tipografia exclusiva para a composição, estas podendo ser 

feitas à mão – que é o caso deste projeto. 

O uso do lettering é interessante pelo fato de o designer poder trazer mais uma 

característica própria do evento e, a partir disso, expressar com mais solidez o cunho 

artístico do festival.  

Segundo Lupton: 

A criação manual de letras permite aos artistas gráficos integrar imaginário e 
texto, transformando o design e a ilustração em práticas fluentemente 
integradas. O design de letras pode emular tipos existentes ou derivar do 
estilo de desenho ou escrita do próprio artista. Os designers podem criar 
letterings à mão e por meio de softwares, em geral combinando diversas 
técnicas. (2013, p. 60) 

 O lettering teve como base a família tipográfica denominada de “Romanas de 

transição” que consiste em um estilo evoluído das “Romanas antigas”, é serifada e é 

caracterizada pela junção arredondada da haste com a serifa19.  

De acordo com Kane (2011, p. 49), consiste em “um aperfeiçoamento das 

formas do Estilo Antigo, desenvolvido em parte por causa dos avanços na fundição e 

impressão. As relações entre traços finos e grossos eram mais exageradas, e as 

junções, refinadas”. 

Figura 15 – Romanas antigas 

 
Fonte: Famílias tipográficas20 

                                                            
19 Traço ou barra que remata cada haste de certas letras, de um ou de ambos os lados. 
20 Disponível em: < https://designculture.com.br/familias-tipograficas> Acesso em: 10 nov. 18. 

https://designculture.com.br/familias-tipograficas
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Figura 16 – Romanas de transição 

 
Fonte: Famílias tipográficas21 

 Considerando a família tipográfica escolhida para ser utilizada como base na 

criação do lettering do evento, é necessário destacar que também foram utilizados 

características de tipografias típicas de velho oeste, com a presença de serifas largas, 

ornamentos e efeito de arco, justamente para trazer elementos distintos e mais 

rústicos na construção da tipografia, com a intenção de mesclar o clássico com o 

contemporâneo, buscando uma composição única e que remete a uma ideologia de 

décadas passadas mas que perdura aos dias de hoje.  

Figura 17 – Tipografia de velho oeste 

 
Fonte: 30 fontes estilo velho oeste gratuitas para download22 

                                                            
21 Disponível em: < https://designculture.com.br/familias-tipograficas> Acesso em: 10 nov. 18. 
22 Disponível em: < https://www.designerd.com.br/30-fontes-estilo-velho-oeste-gratuitas-para-download/> 
Acesso em: 08 nov. 18. 

https://designculture.com.br/familias-tipograficas
https://www.designerd.com.br/30-fontes-estilo-velho-oeste-gratuitas-para-download/
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 Outra característica que vale ressaltar foi o uso de letras em caixa alta23, 

pretendendo transmitir imponência e robustez para o logo do evento. A partir das 

decisões tomadas, iniciou-se o processo de desenho do lettering. 

Figura 18 – Rascunho 1 

 
Fonte: Composição do autor 

Figura 19 – Rascunho 2 

 
Fonte: Composição do autor 

 

                                                            
23 Caixa alta é a escrita com letras maiúsculas. 
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Figura 20 – Rascunho 3 

 
Fonte: Composição do autor 

 A partir dos rascunhos, foi escolhido o último apresentado para seguir como 

logo do evento. Certos detalhes das letras foram refinados para que a composição 

ficasse mais harmônica e coerente. Em seguida iniciou-se o processo de digitalização 

do lettering em software vetorial, sendo feito ajustes de proporção, kerning24, traçado, 

3d, além de aplicar uma distorção que favorecesse o movimento do lettering. 

Figura 21 – Lettering digitalizado 

 
Fonte: Composição do autor 

 Finalizada a etapa inicial de criação do lettering do evento, a escolha das cores 

vem logo em seguida e é de fundamental importância para a comunicação do evento. 

Nessa etapa o lettering ganhará mais emoção e será finalizado por completo. 

4.3 As cores 

                                                            
24 Ajuste do espaço usual entre dois caracteres tipográficos, que confere equilíbrio e legibilidade ao 
texto, do ponto de vista do design gráfico 
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 Terminada a primeira etapa que é a criação da forma, ou seja, o lettering para 

o evento, é o momento de escolher as cores que melhor transmitam o conceito do 

evento assim como as características psicodélicas. Wheeler (2012) diz que o cérebro 

humano processa primeiro a forma seguida da cor, isso mostra o quão fundamental 

são as aplicações das cores para que haja concretização da comunicação.  

 Farina diz que: 

é uma preocupação antiga do homem desejar sempre reproduzir o colorido 
da natureza em tudo que o rodeia. Isso compreende um profundo sentido 
psicológico. Parece ser exatamente uma das necessidades básicas do ser 
humano, que se integra nas cores como misterioso catalisador, do qual brota 
energia para um dinamismo sempre mais crescente e satisfatório (1990, p. 
22) 

 O autor ainda completa dizendo que “a cor é vista: impressiona a retina. É 

sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem 

valor de símbolo e capacidade, portanto, de construir uma linguagem que comunique 

uma ideia.” (1990, p. 27) 

 Com base no exposto, ficou claro a importância que a aplicação das cores 

possui em uma composição e, para que a mensagem correta seja transmitida, existe 

a responsabilidade de aplicar os tons corretos, visto que o evento procura indicar um 

caráter lúdico, criativo e diverso. 

 Tendo as informações anteriores como guia para a escolha das cores, foi 

decidido três tons predominantes, um para cada traço citado no parágrafo passado. 

O violeta, amarelo e verde serão as cores a serem trabalhadas na criação da 

identidade do evento, serão predominantes em elementos como lettering, ilustração e 

em parte dos textos das peças gráficas. 

 Para tornar mais claro a escolha das cores, assim como a atribuição de valor 

para cada uma delas, é necessário apontar o significado e o impacto psicológico que 

cada uma delas traz consigo, visto que os valores são o lúdico, a criatividade e a 

diversidade do evento, estes sendo representados, respectivamente, pelas cores 

violeta, amarelo e verde. 

 Segundo Heller (2000): 

O violeta na psicologia moderna é a cor dos alucinógenos, que devem abrir a 
consciência a estímulos irreais. Em 1970, o tema da década era a “expansão 
da consciência”. O violeta simboliza o lado da fantasia, a busca anímica, 
tornar possível o impossível. (2000, p. 202) 
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[...] 

Amarelo é a cor da recreação, jovialidade e do otimismo. A experiência mais 
elementar que temos do amarelo é o sol. Esta experiência é compartilhada 
por todos como efeito simbólico: como cor do sol, o amarelo age de modo 
alegre e revigorante. (2000, p. 85) 

[...] 

O verde é a cor que mais variações tem. Um pequeno toque de azul já 
transforma o amarelo em verde; por outro lado, o verde pode conter todas as 
outras cores, o branco e o preto, o marrom e o vermelho – e continuará sendo 
verde. Mas ele se modifica mais que as outras cores com a luz, dependendo 
de ela ser natural ou artificial. Por isso, o verde também simboliza uma cor 
muito mutável. (2000, p. 105) 

Dado o exposto, foi decidido que a cor amarela predominaria o lettering e, tanto o 

violeta quanto o verde, comporiam a ilustração, já que uma é complementar da outra. 

Figura 22 – O lettering final 

 

Fonte: Composição do autor 

 Foram acrescentados detalhes ao lettering com intuito de engrandecer a 

personalidade do mesmo e criar mais características que fortaleça sua exclusividade 

e criatividade. 

4.4 O personagem 
Com o conceito, cores e lettering pontuados e finalizados, chegou a hora da 

criação de uma mascote para o evento. Um personagem é um elemento de 

pregnância25 importante para uma empresa, evento etc. sendo que este carrega os 

valores da marca. 

Wheeler (2012, p. 74) destaca que “a marca com uma personagem é criada 

                                                            
25 Por pregnância das formas, entende-se pela qualidade que determina a facilidade com que 
percebemos figuras. Percebemos mais facilmente as formas simples. 
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para incorporar os atributos e valores da marca e geralmente está vinculada a uma 

marca de produto.” 

Ficou decidido que o macaco seria o elemento de personificação do evento, 

visto que, segundo o simbolismo chinês, os macacos são característicos pelo seu 

grande humor e inteligência, além de serem animais extremamente comunicativos. Ao 

relembrar que o festival Ganjaço trata-se de um evento que procura induzir a 

comunicação dos indivíduos presentes, assim como proporcionar um momento de 

descontração. 

Com isso, deu-se início aos desenhos com a busca de transmitir um pouco de 

cada conceito trabalhado na identidade visual, sendo estes a psicodelia, a 

sociabilidade e a comunicação. 

Figura 23 – Rascunho macaco 

 
Fonte: Composição do autor 

 Em seguida foi escolhido o último desenho da figura mostrada, tanto pelo seu 

caráter descontraído quanto pela exposição de seu cérebro, sugerindo o que Humphry 
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Osmond (1957) dizia sobre a psicodelia, “revela a mente” e também pelo fato de ser 

um evento que busca abrir a mente da sociedade para novas ideias. 

 Além destas características mencionadas, também foi importante acrescentar 

outros elementos de composição para que a ilustração e a identidade visual se 

concretizassem.  

Foram representadas nuvens com a intenção de simbolizar a cultura pairando 

no ar do evento, assim como uma forma piramidal aplicada na testa do macaco, que 

simboliza a ideologia de cada indivíduo e a abertura para sua expressão. Por fim, 

como parte de preenchimento da personagem, foi utilizada um elemento de textura a 

partir de uma imagem do universo, a intenção desta aplicação foi simbolizar a 

infinidade de individualidades que cada um possui. 

Figura 24 – A personagem

 
Fonte: Composição do autor 
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4.5 A composição 
 Com todos os elementos conceituados e devidamente finalizados, chega a hora 

de uni-los em uma única composição, a qual servirá de base para a criação de peças 

impressas e digitais. Todos os elementos construídos nessa composição podem ser 

utilizados separadamente nas outras peças, sendo necessário o uso coerente de tais 

elementos, mantendo a identidade visual do evento. 

 
Figura 25 – A composição final

 
Fonte: Composição do autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 É de se notar que faz parte da graduação deste curso matérias que tangem 

criação e arte de uma forma em geral. Dentre estas questões, encontra-se, de forma 

específica, a identidade visual, marcas e branding. O estudo da formação e do 

processo de formação da identidade visual e/ou de marca, bem como a apresentação 

dos meios usados para alcançar o resultado é a essência deste trabalho.  

 A meta deste projeto foi a criação de marca de identidade visual, assim como 

o manual de uso, do Festival Ganjaço. A primeira etapa foi compreender o conceito 

que se buscaria transmitir ao público do evento.  

 Analisando o contexto regional, a receptividade para eventos como o 

supracitado e sua escassez, mostrou-se como completamente oportuno e um conceito 

receptivo para a capital: um festival multicultural. Teve como referência documentos 

que abrangessem as informações essenciais a metodologia trazida pela obra Design 

de Identidade da Marca, da escritora Alina Wheeler (2012). 

 A partir da ideia do festival como um evento multicultural e, além disso, um 

momento e ambiente que consiga proporcionar acolhimento, inspiração, 

questionamento e evolução pessoal, principalmente possibilitando a liberdade de 

expressão, inicia-se o processo de criação de construção de construção da identidade 

visual.  

 Destaca-se que o primeiro contato com o festival se dá visualmente, sendo de 

extrema importância ter como meta que este primeiro contato já consiga transmitir a 

essência e ideia do evento, por isso é árdua a extração da ideia e a escolha daquilo 

que se consegue extrair do que mais representa o ideia que se quer transmitir. 

 O primeiro elemento a ser definido em uma identidade visual deve ser sempre 

o conceito, pois é este que guiará do começo ao fim o design. A partir disso é 

necessário que se comece pela marca, neste caso o lettering, visto que este será o 

principal elemento. Em seguida a identidade visual é finalizada com a criação dos 

demais elementos de composição e com o personagem, que pode ou não ser 

empregado em uma criação de marca. 

 Fruto da criação da identidade visual do Festival Ganjaço, surge o manual de 

marca com diretrizes e normas para o correto uso da marca e seu padrão (identidade 

de marca). Ressalta-se que a identidade de marca conforme trazida no manual deve 

ser reproduzida sempre e tão somente da forma trazida, a fim de que não haja erros 

que lesem a totalidade da marca. 
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 Com todos os elementos e regras concluídas, parte-se para a etapa em que a 

empresa ou evento, como é o caso deste trabalho, inicie sua comunicação dentro do 

mercado, é a partir deste momento que a marca começa seu processo de valoração. 

Esse processo deve ser estrategicamente planejado e executado para se obter o 

sucesso esperado, ele deve permanecer durante todo o período prévio e presente do 

evento e, caso se trate de um festival sazonal, essa comunicação deve se estabelecer 

durante todo ano, mas havendo a possibilidade de diminuição da frequência em que 

ela é utilizada. 

 Para que todo o trabalho alcance o sucesso, além de uma comunicação bem 

executa, é imprescindível que o manual de uso da marca seja seguido a risca, visto 

que este é o guia que apresenta a forma com que a marca é melhor aplicada, este faz 

parte da estratégia de comunicação, é a partir deste manual que uma marca se 

estabiliza e transpassa maturidade e solidez no mercado. 
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