
Escolhi este logo por ser um ícone 
da moda, que foge totalmente dos 
clichês dominados por serifas 
modernas como Didots e Bodonis 
- caso de Giorgio Armani, Vogue, 
Harper's Bazaar, Calvin Klein, 
Ralph Lauren - e grotescas 
maiúsculas - como Chanel, D&G, 
Louis Vuitton e Hugo Boss. Criado em 
1962, foi um dos últimos trabalhos 
feitos pelo designer A. M.Cassandre 
antes de ele cometer suicídio. 

Ele conseguiu juntar as 
letras com uma perfeita harmonia 
ao misturar sans e serifadas de um 
modo sutil, enquanto misturava, ao 
mesmo tempo, formato itálico e 
romano. Cassandre se atreveu a 
quebrar a regra de não misturar, na 
mesma palavra, duas tipografias que 

parecem ser incompatíveis. Além 
disso, enfrentou o problema de 
conectar todas as letras, o que 
aconteceu de uma forma simples 
sem criar ligaturas estranhas ou 
linhas supérfluas. As palavras fluem 
da esquerda para a direita, criando 
um ritmo agradável entre as 
maiúsculas e suas versões pequenas. 
É uma combinação aparentemente 
impossível, que trabalha de forma 
perfeita e se torna uma identidade 
gráfica rara. Tudo isso faz a peça ser 
especial e única 

O que mais gosto nesta 
peça é sua singularidade.Todas as 
cópias feitas posteriormente nunca 
funcionaram tão bem quanto a 
original. Parecem mais uma junção de 
elementos dançando conga do que 

um logo propriamente dito (por 
exemplo, o antigo logo da empresa 
PriceWaterhouseCoopers). 

Neste design, Cassandre 
administrou uma perfeita captura da 
sensibilidade e da ambiguidade sexual 
do estilista Yves Saint Laurent. Anos se 
passaram, muitos logos apareceram, 
mas este continua forte e se 
diferenciando das marcas concorrentes. 
Tornou-se não só sinônimo de marca 
de luxo, mas também um símbolo de 
qualidade. As três letras maiúsculas 
se tornaram um monograma elegante 
que, sozinho, se destaca pelos valores 
mencionados aqui. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 61, p. 98, set. 2012.




