
American Telephone Et Telegraph. Bell System, Design: Saul Bass

Et Associates (1968). Para que se possa aquilatar o grau de magnitude

do projeto, damos alguns números que falam por si só. À época do

projeto a AT&T tinha: 135 mil veículos; 22 mil prédios; 1,25 milhão de

cabines telefônicas; 170 milhões de catálogos telefônicos; l,06 milhão

de empregados; e 80 milhões de assinantes

O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PROMOVIDO PELA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

PROVOCOU UMA TRANSFORMAÇÃO IRREVERSÍVEL NA SOCIEDADE DO SÉCULO XIX.

AS POTÊNCIAS TIVERAM QUE SE ORGANIZAR SOCIAL E ECONOMICAMENTE PARA

PODEREM LIDAR COM ESSAS TRANSFORMAÇÕES, QUE ATINGIRAM TODOS

OS SETORES. NADA MAIS FOI COMO ERA ANTES. ACOMPANHANDO AS INVENÇÕES

TECNOLÓGICAS, NOVAS FORMAS DE CONTRATO SOCIAL FORAM CRIADAS.

DE UM LADO O CAPITAL, DE OUTRO A FORÇA DE TRABALHO, UM MESMO OBJETIVO

MAS COM IDEOLOGIAS DIFERENTES. A CIDADE SE TRANSFORMA, NO AFÃ

DE TER QUE ABRIGAR NA SUA MALHA URBANA TODA UMA NOVA ORDENAÇÃO

DE HIERARQUIAS E ZONEAMENTOS.

Guilherme Cunha Lima

É designer e Doutor (PhD) em

Design Gráfico pela Universidade

de Reading, Inglaterra. Publicou

O Gráfico Amador: as origens da
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Professor Adjunto da ESDI/UERJ.

É pesquisador e consultor ad hoc

do CNPq e de várias agências
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A inevitável evolução dos meios de

produção, frente às novas descobertas

científicas, provoca o aparecimento de

novas profissões, como resposta às

necessidades das novas tecnologias.

Conquanto o Design seja muito antigo

como área de conhecimento, a

profissão de designer, como especiali-

zação da força de trabalho, toma vulto

somente a partir desse período.

No início do século 20, na Alemanha,

fruto da experiência do Werkbund,

de Muthesius, e das práticas profissio-

nais de arquitetos como Peter Behrens,

nasce, sob o comando de Walter

Gropius, a primeira Escola de Design

em nível superior, a Bauhaus.

Esse acontecimento dá inicio a

uma nova fase para o design,

institucionalizando-o como uma

área profissional autônoma. Vários

são os movimentos dessa época.

De Stijl, Construtivismo Russo, Nova

Tipografia. Cada um deles contribu-

indo com reflexão e novos

posicionamentos teóricos.

Durante a Segunda Guerra

Mundial, a tecnologia novamente

avança de uma forma surpreendente.

E, como sempre, de uma maneira

inexoráve, ela vai mexer profunda-

mente na sociedade como um todo.
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Na área mais diretamente ligada

ao nosso interesse, o Design Gráfico,

os anos 1950 vieram a cunhar um

mote que se espalhou na comunida-

de produtora de Design: Good

Design is good business. As novas

tecnologias haviam gerado novos

produtos, novas formas de produção,

criando com isso novos mercados

com novos públicos consumidores..

Em virtude da prosperidade e do

desenvolvimento tecnológico do pós-

guerra, as grandes empresas desperta-

ram para a necessidade e a importân-

cia de ter uma imagem corporativa e

uma imagem visual junto ao usuário.

Esse boom da produção massificada

fazia parecer que essa prosperidade

estava indissociavelmente ligada ao

crescimento das grandes empresas.

E o Design passava a ser visto como

o elemento central de formação

de uma reputação de qualidade

e confiabilidade.

Embora as marcas venham sendo

usadas desde a antigüidade, elas tem

sofrido um incremento no seu uso

através do tempo. Desde as corporações

de oficio medievais até por volta de

1700, praticamente todo comerciante

passou a ter a sua própria marca.

O surgimento da produção massificada

no século 19 provocou o aumento do

uso e da importância da marca

registrada como identificador do

produto, do produtor e do comerciante.

Relação tipografia/símboloÀ esquerda, versão normal da marca e à direita, versão encorpada para uso em tamanhos inferiores a uma polegada

Cores das tiras, azul e amarelo. Não fazem parte

do marca, seu uso é para complementação

decorativa



Porém, os sistemas de identidade visual, criados nos anos 1950, foram muito

mais longe que uma marca registrada ou um símbolo. Como diz Philip Meggs,

em seu livro History of Graphic Design:

"Unificando todas as formas de comunicação, de uma determinada organiza-

ção, em um consistente sistema de Design, a empresa pode estabelecer uma

imagem coesa que a ajuda na realização de suas metas."

Enfocamos a identidade visual, por ser este talvez o maior sistema a ser operado

pelo designer gráfico. Mesmo um sistema complexo como uma grande sinalização

pode ser apenas parte de uma identidade visual.

A operação de organizações complexas, sejam elas nacionais ou multinacionais,

gera problemas na manutenção de sua identidade, e é por isso que a utilização de um

sistema que gerencie esse setor torna-se essencial.

A solução racional de problemas nos leva sempre ao campo da metodologia.

Por isso, talvez, existam tantos métodos. Levando-se essa questão ao extremo,

poderíamos dizer que há quase um modelo para cada problema. O método não

resolve o problema, mas ajuda a resolver. Organiza o caminho para a solução.

Para um problema muito simples, o método pode ser apenas o bom senso.

Mas para um problema complexo não há como abrir mão de um bom modelo

teórico, que oriente e ajude na procura da solução mais adequada.

Cada área de conhecimento tem suas características próprias. Embora certos

métodos de procedimentos sejam universais: como o checklist, brainstorming, perfil

semântico etc., é sempre necessário se partir de um modelo teórico que ajude o

posicionamento em relação à uma área específica.
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Aos que estão iniciando a caminhada em direção à profissionalização em Design

gostaria de lembrar que uma identidade visual não é apenas o trabalho de criação de

uma marca, aliada a um conjunto de exemplos e regras. A identidade visual é antes de

tudo um sistema que comunica uma ordem lógica. Informa a quem produz, àqueles

que desenvolvem permanentemente o sistema e àqueles que o consomem como

informação: os usuários. Para que tudo funcione a contento é necessário que a lógica

que norteou o projeto esteja ciara no sistema. É aí então que dois fatores primordiais

entram em cena, dando a sua contribuição: a teoria e a metodologia. O primeiro ajuda

a colocar em foco o problema, e o segundo organiza a maneira pela qual o problema

vai ser resolvido. O resultado é a solução, e o produto é o sistema.

A etapa seguinte é a execução, e para que seja levada a bom termo, sobretudo

no tempo, há que se ter um bom manual para operar o sistema. A manualização

do sistema, dependendo da complexidade do mesmo, pode ser muitas vezes um

projeto à parte. O manual é a peça chave para uma boa implantação e especial-

mente para a manutenção do sistema.

Para demonstrar o nosso ponto, fomos buscar em Gui Bonsiepe, um modelo

teórico básico que nos parece bastante adequado para a solução de problemas de

design gráfico. A apresentação de um modelo generalista é proposital, pois o mesmo

pode ser desdobrado e adaptado a casos específicos, o que não teria sentido fazê-lo

aqui. Esse modelo básico para o desenvolvimento de projetos de Design Gráfico em

geral e não só de identidade visual divide-se em oito etapas, como se segue:

1. Levantamento

todos os que forem necessários: iconográfico, socioeconômico, documental etc.
2. Definições

utilizando-se de métodos específicos do brainstorming ao perfil semântico
3. Criação do vocabulário do sistema

seleção de elementos

4. Criação da gramática do sistema
formulação das normas

5. Manualização
o projeto da solução formal

6. Planejamento da implantação
a operacionalização

7. Aplicação do manual a casos concretos
adaptações a novas realidades

8. Modificações complementares

na realidade o projeto não termina nunca Catálogos telefônicos
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e sistemas mais eficientes.

Como dissemos, os modelos metodológicos servem para organizar e, muitas

vezes, agilizar o processo e não devem ser encarados como uma panacéia

universal. A partir de uma base teórica, o modelo deve ser customizado em

função do problema existente, contemplando todas as etapas do processo de

planejamento e da execução, conforme seja o caso.

A proposta desse artigo não é divulgar um determinado modelo, e sim incentivar

os novos projetistas para que se habituem a criar seus próprios modelos, desenvolven-

do-os conforme as necessidades e adaptando-os às realidades encontradas. A teoria e

os modelos metodológicos são instrumentos determinantes na concepção de soluções


