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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem o intuito de estudar a estratégia adotada para a criação da imagem de marca 
da produtora Sunset Sessions e suas aplicações. Foram analisadas a evolução da sua 
identidade visual e as imagens que compõem os flyers utilizados nas campanhas de 
promoções das festas que são realizadas a cada dois messes. Também observa-se neste estudo 
a importância das mídias sociais para sua comunicação com o público devido ao uso do 
Facebook como principal aliado nas divulgações de ações, eventos e prospecção de 
patrocinadores que a marca divulga. Com isso, o estudo tem por objetivo identificar a 
estratégia adotada a divulgação da imagem de marca da produtora Sunset Sessions. Isso 
ocorre por meio de uma comunicação on-line diante seu público-alvo.  
 
Palavras-chave: Sunset Sessions, Imagem de marca, Identidade Visual, Comunicação, 

Mídias sociais, Música eletrônica, Publicidade 

  
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This research aims to study the strategy adopted for the creation of the brand image producer 
Sunset Sessions and their applications. We analyzed the evolution of its visual identity and 
images that make up the flyers used in the campaigns of promotion of the festivals that are 
held every two messes. Also observed in this study the importance of social media for 
communication with the public due to the use of Facebook as main ally in the disclosures of 
actions, events and prospecting sponsors the brand disclose. Thus, the study aims to identify 
the strategy adopted the disclosure of the brand image of the producer Sunset Sessions. This 
occurs through an online communication on your target audience. 
 
 
Keywords: Sunset Sessions, Branding, Branding, Communication, Social Media, Electronic 
Music, Advertising. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em todo o país, o mercado da música eletrônica teve um crescimento significativo a 

partir de produtoras de eventos itinerantes na virada dos anos 2000. Em Santa Maria – RS, 

entre 2003 e 2007 foram produzidas as festas com o nome VIPTRONIC que ajudaram a 

definir um público para este tipo de mercado na cidade. Com o crescimento deste segmento 

da música eletrônica, foi criada a Sunset Sessions, uma produtora de eventos localizada nesta 

cidade, a marca da produtora é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 

(INPI).  

A Sunset Sessions foi criada em junho de 2012 e possui dois sócios, Matheus Cardoso 

Brum e Bruno Mezomo Soccal, sendo um gerente geral e outro coordenador de marketing, 

além de contar com mais três funcionários. A produtora tem como objetivo incentivar a cena 

da música eletrônica e promover o conhecimento de alguns gêneros musicais, como por 

exemplo, o Techno1 e o Minimal2, na região central do Rio Grande do Sul. A produtora realiza 

eventos itinerantes para construir uma imagem de marca específica a partir de um novo 

conceito de festas, as quais são realizadas no período da tarde e estendem-se até o início da 

madrugada, geralmente em um sábado, a cada dois meses.  

Além disso, a Sunset Sessions busca incentivar troca de ideias e informações musicais 

para outros projetos culturais vinculados à música eletrônica, como por exemplo, o programa 

Sunset Sessions no Ar, transmitido pela rádio Atlântida FM na cidade de Santa Maria - RS. 

Com esta iniciativa, traz para a região centro do RS uma opção de entretenimento que oferece 

música de distintos gêneros no segmento eletrônico assinada por artistas internacionais e 

nacionais. Porém, também proporciona oportunidade aos talentos locais, os quais muitas 

vezes não encontram espaço para mostrar seu trabalho nas casas tradicionais do país.  

Nestes dois anos de atuação, a Sunset Sessions já passou por diversas mudanças em 

sua identidade visual.  Estas ocorrem pelo fato dos sócios desejarem uma marca mais 

minimalista3, sem muitas cores e formas. Assim, o projeto está sempre buscando aperfeiçoar-

se a cada evento realizado, além de estar buscando novidades e um diferencial para o público, 

                                                
1 Techno é a união de duas batida de música como funk e kraftwerk, obtendo um resultado de batidas secas, 
repetidas, com variação de batida 4 por 4, sem vocal. 
2 Minimal é o estilo de música eletrônica com poucos sons e ritmos repetitivos. 
3 Minimalismo é um movimento artístico e cultural que surgiu nos Estados Unidos no começo da 
década de 1960 e possui como principais caracerísticas a utilização de poucas cores nas pinturas e o 
uso de formas geométricas com repetições simétricas. Disponível: em: 
http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/minimalismo.htm 
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cumprindo a missão de propagar os valores da música eletrônica e inovando em artistas 

nacionais e internacionais, tornando a presença da marca cada vez mais consolidada. 

Atualmente a divulgação da marca Sunset Sessions conta com estratégias realizadas 

em plataformas on-line e campanhas de promoções. Sua maior divulgação ocorre por meio da 

plataforma Facebook, onde é veiculado maior parte dos eventos feitos pela produtora. Nesse 

sentido, Kirkpatrick (2010, p.295), afirma que “o facebook também tem uma característica 

básica que revelou fundamentalmente para a atração que exerce em todos os países: você só 

vê amigos lá”. Ou seja, a partir do momento em que os usuários destas plataforma 

compartilham ou curtem algum conteúdo, o mesmo torna-se visível os amigos deste. Assim, a 

marca da produtora tem se publicado diante seu público alvo que estão inserido em sua 

fanpage no Facebook. 

Sendo assim, consta-se que o Facebook é a ferramenta digital que permite maior 

aproximação para interagir com o público. Por este motivo, são realizadas diversas 

campanhas que engajam os usuários e os aproximam da marca. A fanpage da Sunset Sessions 

nesta rede social possui mais de 15 mil seguidores ativos, alcançando em média 100 mil 

pessoas por semana. Assim, chega até a três milhões de usuários impactados no total do mês 

que sucede evento, conforme informações cedidas pela agência Next Criative4, a qual é 

responsável pela conta da marca na internet na ferramenta facebook. 

Além disso, a marca utiliza como estratégia de comunicação outras plataformas 

digitais no meio on-line como o Instagram e o site5 corporativo da produtora os quais 

funcionam como apoio uma da outra. Que para Chleba (1999, p.115), “site corporativo, trás 

uma apresentação da empresa, incluindo sua história e posição, apresentando informações 

disponíveis ao mundo, criando uma imagem positiva em relação a empresa”.  

Além das campanhas de divulgação dos eventos a produtora também realiza ações 

sociais que contribuem para a expansão de imagem da marca. Em homenagem ao aniversário 

de 155 anos de Santa Maria, a Sunset Sessions desenvolveu uma camiseta promocional com 

os dizeres “I Love SM” que teve a sua renda repassada à ONG Infância-Ação, a qual ajudou a 

manter os projetos sociais da organização. No mesmo período no mês de maio de 2013, foi 

realizada a campanha “O Lado Brilhante de Santa Maria”, que estimulava os seguidores a 

capturarem seus “momentos sunsets”, através da publicação na fanpage da Sunset de um 

registro fotográfico, buscando ressaltar a beleza da cidade em seus momentos de alegria. A 

campanha contou com dezenas de participantes e três vencedores, os quais foram premiados 
                                                
4 Next Creative: Agência responsável pela conta no facebook da produtora. 
5 Site da produtora: www.sunsetsessions.com.br 
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com uma camiseta da marca. Diante de todo esse empenho e comprometimento, a Sunset 

Sessions se tornou um dos principais roteiros de eventos diurnos no cenário gaúcho no gênero 

de música eletrônica house6. 

Portanto, as “Tardes de Som e Sol”, assim assinados nos slogan dos eventos, são 

festas itinerantes e inovadoras, devido ao horário e o estilo de música, no segmento de música 

eletrônica na região, embalado por um clima alegre, de união e diversão, desenvolvida na 

cidade de Santa Maria - RS. Nestes dois anos de funcionamento, o projeto Sunset Sessions já 

conquistou seu público fiel. Devido ao empenho dos organizadores, o projeto está sempre em 

busca das melhores atrações de Dj’s nacionais e internacionais, a fim de proporcionar 

diversão de alta qualidade para este público. Dessa maneira, o projeto aproveita para ter sua 

marca divulgada dentro e fora do Brasil através de dj’s renomados, uma vez que o nome da 

Sunset aparece em suas agendas, como por exemplo, os dj’s brasileiros Glen e Aryela Knox, 

os italianos Agents of Times, o belga Kolombo , o alemão Click|click, o norte-americano Jonh 

Charnis, entre outros.  

Diante deste contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: Qual estratégia foi 

adotada para a divulgação da imagem de marca da Sunset Sessions? Partindo desse problema 

de pesquisa, o objetivo geral do estudo é analisar as estratégias de divulgação da marca 

utilizadas pela produtora e o processo de criação da identidade visual da Sunset Sessions.  

Dessa forma, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre a história da 

música eletrônica, além dos conceitos de imagem da marca, identidade visual, logotipo, 

tipografia, além do estudo da cor e das aplicações das peças gráficas em mídias sociais. Após 

o referencial teórico foram selecionadas imagens que mostram as mudanças da marca e os 

flyers que enfatizam a maneira que é aplicada a marca Sunset Sessions em suas campanhas. 

Por fim são feitas analises e considerações finais com embasamento nos autores utilizados no 

referencial. 

 

                                                
6 House, mais conhecida como house music, é um estilo de música de origem americana, tendo início nos anos 
70, pois foram estilos de música quase contemporâneos. 
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2   REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 
2.1   MÚSICA ELETRÔNICA  

 

Na sociedade atual, a música possui ampla expressividade perante os indivíduos, 

independente do seu gênero, seja ele samba, hip-hop, reggae ou outro. Cada estilo possui uma 

influência, uma raiz. A música influencia tanto na vida das pessoas que, a partir dela, um 

ouvinte pode alterar suas atitudes, suas opiniões, seu jeito de vestir, tendo assim grande poder 

de influenciar o ser humano.  Assim, de encontro com o tema deste estudo, vale salientar a 

história da música eletrônica.  

De acordo com o depoimento de Marcelo Júnior, administrador do blog em junho de 

2006 no blog Vibe Eletrônica7, a música eletrônica iniciou seus arranjos por meados de 1950 

por meio do francês Pierre Schaeffer, a partir de experimentações com sintetizadores por 

timbres gerados com toca-discos. Ainda, o mesmo afirma que a popularização desta 

aconteceu através dos sintetizadores digitais, porém, seu ápice aconteceu com os 

computadores pessoais que possuíam recursos sonoros digitais.  

Diante disto, conforme o texto Museu Virtual do Sintetizador8, idealizado pelos alunos 

do Curso de Composição do Instituto de Artes da UFRGS, afirma que  

 
por volta de 1980, os computadores passam a equipar estúdios de gravação, 
permitindo a comunicação entre sintetizadores e computadores, possibilitando a 
começar a ser usados os primeiros software sequenciadores para timbres específicos 
para musica eletrônica, proporcionando um studio completo. (MUSEU VIRTUAL 
DO SINTETIZADOR, 2010). 

 

Complementando esta tese, Gisela Castro9 (2004), salienta que os sintetizadores 

expandiram os limites-padrão do som, os quais “se restringiam as possibilidades técnicas dos 

instrumentistas, possibilitando notas graves e agudas que são fisicamente impossíveis de ser 

emitidas pelos instrumentos tradicionais ou semelhantes”.  

                                                
7 Disponível em: < http://vibe-eletronica.blogspot.com.br/2012/06/historia-da-musica-eletronica-e-como.html>. 
Acesso em 24 de março 2014. 
8 Disponível em: < http://www.ufrgs.br/mvs/Periodo05.html> Acesso em 06/05/2014 
9 Disponível em: < 
http://revistas.univerciencia.org/index.php/comunicacaomidiaeconsumo/article/view/5212/4841> Acesso em 
06/05/2014 
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Ainda, Castro (2004), afirma que os sons dos sintetizadores se tornam populares e 

encantam a legião de ouvintes possibilitando a música eletrônica, com suas características 

próprias e dinâmicas, se multiplicarem em estilos bem diversos. 

Segundo a enciclopédia Larousse (1999, p.4133), a música deve ser vista como “arte 

que permite ao homem exprimir-se por meio dos sons, ciência dos sons considerada no que 

diz respeito à melodia, à harmonia e ao ritmo”. Diante disto, a música eletrônica atual, mesmo 

sendo produzida da mesma forma em todos os lugares, pois as referências são as mesmas, é 

variável e possui diversas vertentes e múltiplos sub-gêneros, tais como, techno, tech house, 

deep house, minimal, entre outros. 

De acordo com o site Psynation10, a origem do gênero Techno veio de Detroid (EUA), 

no início dos anos 80, unindo duas batida de música como funk e kraftwerk, obtendo um 

resultado de batidas secas, repetidas, sem vocal. Outro gênero a ser citado é o deep house, 

que, segundo o site Eletromúsica11, tem a sua origem do house de Chicago (EUA) a partir do 

jazz funk dos anos 80, com uma base de vocais extremamente suáveis.  

Atualmente, o deep house é visto como um estilo bem propagado dentro do cenário 

eletrônico, sendo bastante consumido em diversas situações como desfiles de moda, coquetéis 

e boates. O quarto gênero a ser mencionado, têm sua origem do Minimal que, segundo o site 

Obaoba12, é um “estilo de música com poucos sons e ritmos repetitivos”. Esta propagação de 

gêneros musicais pressupõe a existência de um certo difusor de cultura no universo da música 

eletrônica, um espaço compartilhado pelas culturas e gêneros. 

A partir disto, começaram a ser organizados encontros de jovens e produtores amantes 

da música eletrônica, onde produziam músicas durante horas seguidas junto com batidas de 

sons repetitivos desenvolvidos a partir de sintetizadores, assim surgiram às festas raves.  

De acordo com o site Psy Nation13 “as primeiras raves aconteceram em Manchester, 

na Inglaterra, fim de 1987 e início de 88”, onde eram formados por grupos de jovens, muitos 

menores de idade, que se juntavam em galpões abandonados, fábricas, hangares, fazendas ou 

lugares restritos longe da cidade. Em seguida o fenômeno acaba se espalhando pela 

Alemanha, principalmente em Berlim.  

                                                
10 Disponível em:< http://www.eletromusica.com.br/eletro-wiki/estilos-musicais/house/deep-house/> Acesso em 
28/05/2014. 
11 Dispoível em< http://www.obaoba.com.br/brasil/magazine/be-ba-da-musica-eletronica>.  Acesso em 
28/05/2014 
12 Disponível em:< http://www.obaoba.com.br/brasil/magazine/be-ba-da-musica-eletronica>  Acesso em 
28/05/2014 
13 Disponível em: <http://www.psynation.com/historia-das-raves/> Acesso em 26/03/2014  
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Nos Estados Unidos, as festas raves chegaram entre 1991 e 1992, mesma época que, 

segundo o site acima citado, aconteceu a primeira festa rave no Brasil - amplamente 

encampada pela mídia e pelo patrocinador (uma marca de jeans), qual foi batizada com o 

nome de Jeneration e realizada no estádio do Pacaembu em São Paulo.  Conforme afirma o 

site Memoria Clubeber14, “o que parece ter trazido o incentivo necessário para a percepção 

das festas foi a vinda de Dj’s estrangeiros que já tinham vivido a cena em outros lugares do 

mundo, como nas praias de Goa na Índia, em Londres e Ibiza”, também Chicago e Detroid, 

ambos lugares que permanecem atualmente como percursores e influência para música atual. 

Assim, estas experiências foram se expandindo, dando inicio a práticas culturais de 

festivais de música eletrônica, que, de acordo com Sá (2003) 
 

a consolidação da noção de música eletrônica, tocada por Dj’s e produzida em 
estúdio por engenheiros, pensada como track (faixa) e não song (canção). Música 
explorada em termos de timbres, texturas, especialidade, ritmo, repetição (...) 
buscando levar pessoas ao êxtase da alteração e intensificação de sensações físico-
corpóreas(..) (Sá, 2003, p. 09). 
 

A música eletrônica no Brasil foi se aprimorando aos poucos, dando seus primeiros 

passos nas construções de seus respectivos clubs, de acordo com o site15, “nos anos 90 o 

movimento da música eletrônica obteve enorme força no estado de São Paulo, fazendo surgir 

às primeiras casas noturnas voltadas para cena eletrônica com forte ligação europeia e 

americana”. Dessa maneira, começou a crescer a exigência e procura por casas noturnas e 

específicas desse gênero, que tocassem vertentes diferenciadas e de maior requinte para 

música eletrônica em diferentes regiões do Brasil. 

            Atualmente, a cena eletrônica no Brasil é reconhecida mundialmente e possui grandes 

club’s e produtoras de eventos itinerantes, promovendo premiações anualmente, inserindo 

definitivamente o Brasil no calendário internacional de premiações relacionado aos melhores 

club’s e produtoras nesses segmento. Diante disso, o RMC - Rio Music Conference16, que é 

um evento anual sediado no Rio de Janeiro, que tem por objetivo apreciar e reconhecer os 

profissionais que fazem parte do cenário da música eletrônica e entretenimento com maior 

destaque no ano que passou (2013). O evento exalta que o Warung Beach Club ocupa o 

primeiro lugar na lista como melhor “Super Club” dentre os indicados, tais como Grenvalley 

(SC), Privilège (RJ) e Sirena (SP). 
                                                
14  Disponível em:< http://memoriaclubber.webnode.com.br/a-cena-clubber-e-raver>. Acesso em 07/05/2014 
15 Disponível em:< http://www.curtindoemusicporai.com/2013/03/origem-da-musica-eletronica-no-brasil.html>. 
Acesso em 26/03/2014 
16 Disponível em:<http://www.riomusicconference.com.br/pt/noticias/rmc-news/3847-conheca-os-vencedores-
do-iii-premio-rmc >. Acesso em 26 março 2014. 
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 Todos esses club’s e eventos itinerantes precisam de uma marca para a divulgação e 

identificação com o público, para que os mesmos possuam uma lembrança positiva na mente 

dos consumidores. Assim, vale ser estudado o conceito de imagem de marca.  

 

 

1.1 IMAGEM DE MARCA 

 

É sempre importante estar atento para a maneira com que a imagem da marca é 

divulgada na vida de seus consumidores, uma vez que deve existir sentido em relação aos 

valores propostos em seu conceito, o qual formou sua identidade. Deste momento em diante, 

é projetada uma imagem na mente do público da marca.  

A imagem de marca envolve não somente seu desenho ou forma, mas devem ser 

consideradas todas as possibilidades de contato que o cliente possa ter com a empresa. Desse 

modo, além de todas as campanhas de divulgação, a Sunset utiliza-se do veículo rádio para 

divulgar sua marca e também desenvolve projetos sociais. 

O programa de rádio “Sunset Sessions No Ar” é transmitido pela rádio Atlântida FM 

na cidade de Santa Maria, vale ressaltar que este meio além de ser tradicional é uma opção de 

mídia regional e local, com um grande alcance.  

Pinho (2000, p.104) afirma que:  
 

O rádio é o veículo amplamente disseminado no Brasil, atingindo 87,2% dos lares, 

que possui mais de dois aparelhos por domicílio. Presença constante na vida de 

todos, seja nas residências ou nos veículos que circulam pelas ruas e estradas O 

rádio tem uma propagação que combina, fundamentalmente, lazer e entretenimento, 

informação e prestação de serviços ( PINHO, 2000, p.104). 

 

O programa é transmitido semanalmente, aos sábados, das 17 horas às 18 horas sem 

intervalos comercias. É apresentado pelos dois sócios, sempre contando com a presença de 

um convidado envolvido com a cena da música eletrônica e ancorado por um dos radialistas 

da emissora. Conforme pode ser observada abaixo, este também possui uma identidade visual: 
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Imagem 1 

Fonte: Agência Jaamba Criativa 
 

 

O programa colabora na formação da imagem de marca com o público juntamente 

com a realização de campanhas com peças gráficas desenvolvidas para atingir os objetivos 

com os valores da produtora com seu público. As peças são compostas por fotografias, a 

marca da produtora, informação textual e as logos dos patrocinadores. Por isso é importante 

apontar como construir a imagem de uma empresa com estes elementos citados. 

A imagem de uma empresa é composta basicamente do nome, da logotipo e marca, de 

uma ou mais cores, de uma disposição gráfica, um entendimento coerente entre a imagem e 

uma linguagem única (PETIT, 2003). Diante disto, Sampaio (1999) afirma que a marca 

empresta valor ao produto porque traz em si um histórico da sua relação com o consumidor, 

da boa experiência que ele teve com aquele produto em termos de qualidade obtida com o uso 

do seu tempo e dinheiro.  

De acordo com os autores acima citados, Pinho (2001, p. 179) confirma que “a 

imagem de marca é construída por meio das mais diversas fontes: experiências em usos do 

produto, identidade da empresa, publicidade, promoção de vendas, etc.”. Dessa maneira fica 

evidente que, ao compor a marca, seja na forma visual ou conceitual, é necessário unir os 

aspectos pontuais que conferem proximidade com o público-alvo e a realidade vivenciada 

positivamente pela empresa, que autentiquem seus valores. 

A imagem de marca apresenta informações que não se limitam apenas ao produto 

atribuído pela marca, mas englobam todo o universo que cerca este produto, as empresas que 

o fabricam e as que o comercializam. Neste âmbito, Perez (2004, p.10) afirma que é neste 
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momento que a marca deixa de ser somente uma arte gráfica e passar a ter uma conexão 

simbólica e afetiva com as pessoas as quais este se destina. A partir disso, nasce o valor da 

marca de fato, pois existe uma relação com as pessoas que acreditam e confiam nesta marca, 

assim como elucida Aaker (1998, p. 41): 
 

À medida que a lealdade da marca aumenta, a vulnerabilidade da base dos 
consumidores à ação da concorrência diminui. É um indicador do brand equity 
claramente ligado aos lucros futuros, uma vez que a lealdade à marca se traduz 
diretamente em vendas futuras.  

 

A partir deste momento, o consumidor passa a ter certo apreço pela marca, decorrente 

de suas necessidades e/ou desejos. Essa ideia traduz a importância do desenvolvimento dos 

valores de uma marca perante seu público-alvo, em virtude das diversas formas de propaga-

los nos meios de comunicação.  

Desta maneira, a construção de imagem de marca é a forma mais adequada de 

constituir o posicionamento no mercado, pois de acordo com Lupetti (2006, p. 75), “o 

princípio básico do posicionamento é a percepção que as pessoas têm sobre determinada 

empresa, produto ou pessoa diante dos concorrentes”. Desta percepção se cria uma imagem de 

marca, a qual tem como função conduzir o pensamento do consumidor 

Dessa forma, é demonstrada a relevância da percepção da marca pelo consumidor no 

processo comunicacional. Isso, porque é por meio dessa percepção que o consumidor 

seleciona e interpreta as informações emitidas pela marca, gerando juízos de valor que geram 

diferenciação para a marca no mercado, a qual deve continuamente gerenciar esse 

entendimento para que seja positivo.  

Através de um construção coerente de imagem de marca, pode-se encontrar 

personalidades adaptadas, consumidores da mesma que criaram identificação com os valores 

que compreenderam nessa representação simbólica significativa. Essa convergência de 

valores acontece em decorrência da mediação humana que a marca expressa, de acordo com 

Semprini (2006).  

No que diz respeito à reputação de uma marca, Strunck (2001, p.67) afirma que, se 

hoje uma empresa não tem uma boa imagem, ou não causa uma boa impressão a primeira 

vista, certamente isso irá refletir em seu crescimento e na sua valorização no mercado. 

Reforçando este conceito, Aeker (1998, p.65) exalta que “o conhecimento da marca envolve 

um intervalo de sentimentos contínuos – desde aquele, incerto, de que a marca seja 

reconhecida, até a crença de que ela é única na classe de produtos”. 
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Existem diversos produtos e serviços semelhantes no mercado, o que os diferencia um 

do outro é basicamente é a experiência com a marca, sua autenticidade e a constante busca 

pela satisfação do cliente. Diante disto Aaker (1998, p.64) complementa afirmando que o 

conhecimento da marca é a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de 

se recordar de uma marca como integrante de certa categoria de produtos. Isto pressupõe um 

elo entre a classe do produto e a marca. 

Devido ao elemento cor também ser utilizado como marca, muitos produtos e 

empresas se beneficiam deste para serem reconhecidos, lembrados e destacados no mercado 

competitivo (PETIT, 2003). De encontro com o conceito mencionado anteriormente (2003), a 

marca inicial da Sunset Sessions é composta por três cores em sua identidade visual, sendo 

elas: laranja, amarelo e vermelho, conforme imagem 2 abaixo. 

 
Imagem 2  

Fonte: Agência Jaamba Criativa 

 

 

A imagem de uma empresa é composta basicamente do nome, da logotipo, tipografia e 

uma ou mais cores, organizados em uma disposição gráfica, com um entendimento coerente 

entre a imagem e uma linguagem única (PETIT, 2003). Então, a seguir discute-se cada um 

destes elementos e procura-se analisar a partir dos flyers da marca. 
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2.3  IDENTIDADE VISUAL  

 

Basicamente, em qualquer imagem que configurem componentes que identificam 

visualmente uma marca, um logotipo ou alguma tipografia, pode ser considerado identidade 

visual. Neste viés, Pinho (1996, p.29) afirma que identidade visual são “as marcas, símbolos, 

e logotipos, as instalações, os produtos e embalagens, as vitrinas e stands. Constituem o que 

chamamos mensagens visuais”. 

Dessa maneira, Peón (2001, p.11) conceitua esta como o que singulariza visualmente 

um determinado objeto e ao mesmo tempo, o diferencia dos demais. Complementando a ideia, 

Perez (2004, p.47) salienta que as marcas se expressam e se mostram de diversas maneiras 

com o objetivo de potencializar seus efeitos de sentido. 

A identidade visual pode ter várias faces, podendo ser simples, de qualquer valor e ter 

o formato que se desejar, desde que a mesma seja coerente e traduza a empresa, mostre sua 

personalidade e sua singularidade (Cesar, 2009). De uma forma sucinta, Cesar (2009) 

determina que esta deve ser a maneira mais completa de determinar como é um logotipo e 

como ele dever ser identificado no mundo. Assim, a identidade visual da marca estudada 

nesta pesquisa é composta de logotipo, tipologia e cores que são aplicados de forma 

harmônica. 

Para entender a estratégia utilizada na criação da marca Sunset Sessions é necessário 

saber que esta passou por diversas mudanças na identidade visual e logomarca da sua criação 

até os dias de hoje. Conforme mencionado anteriormente, a marca inicial da Sunset Sessions 

era composta por três cores- laranja, amarelo e vermelho-, hoje, ela possui apenas o vermelho 

e o amarelo, porém, mantendo a mesma tipografia. É importante salientar que a primeira 

identidade visual da marca não foi aplicada em nenhum material de divulgação nem veiculado 

na internet, foi apenas a ideia inicial. 

No âmbito conceitual das cores, Petit (2003) afirma que a cor vermelha é a mais usada 

pelas pessoas, é mais intensa, chama mais atenção. Também exalta que a escolha da cor 

laranja deve-se ao seu aspecto alegre e positivo, possibilitando assim, que a marca fique 

conhecida e única. Por fim, De acordo com Petit(2003) a cor amarela significa luz, calor, 

descontração e alegria. Vindo ao encontro da proposta da Sunset Sessions, a cor também 

remete ao sol, ao verão e a felicidade, como já traduz o nome próprio da produtora. 

A identidade visual da marca em estudo é gerenciada pela agência Jaamba Criativa 

através do designer gráfico Josué Mainardi. Diante das afirmações dos autores acima citados, 
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a marca Sunset Sessions possui sua identidade visual para ser utilizada nas mais diversas 

aplicações, não interferindo em seus logotipos e tipografias. Sua identidade visual é aplicada 

em conjunto, sendo logotipo e fonte, e em variações, sendo geralmente utilizada a fonte. 

O princípio de uma marca ter sua identidade visual própria é que demostre através 

dela vantagens de uma empresa sintetizada em três ou quatro elementos básicos perante a 

tipografia, o símbolo e a cor institucional adotada. Para Petit (2003, p.351), “no mundo das 

marcas, a tipologia tem uma grande importância. A maioria delas foi criada a partir de letras 

do alfabeto como forma de representar a empresa, sua atividade, seu país ou religião e seus 

proprietários”. Deste modo, a tipografia passa a ter valor pelo nome que tem, a magia da 

marca e da cor, tornando assim, necessário abordar estes temas a seguir. 

 

 

2.3.1  Logotipo e Tipografia 

 

A palavra logotipo é muitas vezes mencionada e conhecida como “logo” (Peón, 2001), 

ainda que esta abreviação tire justamente sua característica fundamental, uma vez que é 

composto por letras designadas como marcas nominativas. Todo logotipo é, necessariamente, 

composto por letras, que para Marc Gobé (2010, p.128), “não é apenas um marcador neutro 

de uma empresa, mas a revelação profunda de todos os significados associados à marca”.  

Já Strunck (2001, p.55) denomina este como a especificação da escrita de um nome, 

ou seja, sempre que vemos um nome representado por um mesmo tipo de letra. De um modo 

resumido, toda letra tem sempre um logotipo e um logotipo sempre tem letra. Isto acontece 

para que uma marca possa ser reconhecida em qualquer lugar e se diferenciar dos demais. 

A tipografia é popularmente conhecida como fonte. Lupton (2009, p.106) afirma que 

esta “é experimentada por meio de blocos de texturas e tons gráficos que são enquadrados 

pelas margens e entre colunas da página”. Entende-se assim, que tipografia é o conjunto de 

caracteres que constitui a composição dos textos em um projeto gráfico.  

Hoje, a tipografia já entrou em uma nova década, com cifras anormais baseadas em 

marcas importante, como por exemplo, a Coca-Cola. Sampaio afirma (1999, p 363) que esta 

“é o antigo processo de impressão (geralmente de textos pequenos e símbolos) de forma 

mecânica, com impressão da matriz sobre o papel”. Já para Pinho (1996, p.40), a tipografia 

“tem por função assegurar legibilidade e garantir a coerência e a uniformidade das mensagens 

visuais da empresa”. Em contrapartida, Ellen Lupton (2006, p.80) salienta que “a tipografia é 
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uma “tradição em andamento” e que os tipos estão em todos os lugares, seja “na rua, no 

shopping center, na internet ou até mesmo em casa”. Através desta, pode-se obter avanços 

tecnológicos ligados à área do design podendo expandir uma marca perante o público. 

Gaudêncio (2004), define a importância dos tipos: 

 
[...]A tipografia veio intensificar algo que o homem há pelo menos cinco mil anos já 
instituíra: a escrita. Nas sociedades primitivas de cultura oral, a palavra possuía um 
“poder mágico” e dinâmico, propiciando uma série de eventos e atividades. Como 
surgimento do alfabeto, esse mundo mágico da audição migra para o mundo neutro da 
visão, e a palavra deixa de ser uma força natural, viva e ativa para repousar inerte em um 
suporte. Para aquele que lê, ver é acreditar – a palavra escrita abstrai o significado do 
som e o traduz em um código visual arbitrário, uniforme e homogêneo, fixando a lei e 
instituindo a verdade como ordem [..] Gaudêncio Junior (2004, p.18-19). 
   

A partir da descoberta da tipografia criou-se um fator relevante para o 

desenvolvimento tipográfico e para a comunicação dos sentidos humanos mais perceptíveis, 

tornando em consideração muitos aspectos visuais. A tipografia é uma das linguagens que foi 

obtida através das permutações tecnológicas, a partir do surgimento da tipografia digital 

Gaudêncio ( 2004).  

No que se refere a importância dos tipos, conforme enfatiza Farias (2000, p.36), a 

“tipografia digital analisa o papel das novas tecnologias no campo da tipografia 

contemporânea, colocando em foco o processo de criação de novas fontes”.  Por outro lado, 

Jaques (2002, p.32) afirma que “as tipografias da era digital são pessoais e subjetivas, sua 

diversidade deve liberar seus leitores e permitir que muitas vozes se façam ouvidas, 

provocando o observador a ter participação ativa na construção da mensagem”. 

Assim sendo, Tchichold (1999, p. 27) adverte que “para tipografia perfeita é 

absolutamente necessário um conhecimento do desenvolvimento histórico das letras usadas na 

impressão de livros. Ainda mais valioso é um conhecimento efetivo de caligrafia”. Ainda, 

Tchichold (1999) explica que “toda tipografia consiste de letras. Estas aparecem ou na forma 

de uma frase desembaraçada e coerente ou como um conjunto de linhas, que podem até ter 

formatos contrastantes”.   

Para Jaques (2002, p.8), define que “tipografia são imagens, formas e cores na qual o 

mundo está imerso”. Desta forma, conclui-se que para a aplicação de uma boa tipografia é 

necessário ter um conhecimento do estudo da cor em que está inserido. 
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 Para Cesar (2009, p.83), é a “grafia do tipo e sua impressão”. Ainda, esclarece que 

esta possui origem do grego typos, “forma” e graphein, “escrita””. Assim, é importante expor 

a afirmação de Bringhusrt (2005) a respeito dos elementos básicos, que são: 

 
As letras do alfabeto ocidental são formada a partir de um sistema de linhas com 
relações visuais intricadas quase invisíveis. Se estiverem configuradas em um 
tamanho padrão de leitura, o olho percebe as letras como tendo o mesmo peso, 
tamanha e largura. Esse é o aspecto mais crucial da tipografia: a uniformidade 
estilística evita a distração durante o processo de leitura (BRINGHURST apud 
SAMARA, 2005, p.116). 

 

Ambrose e Harris (2009) ressaltam que a tipografia esta sempre em evolução, porém  

muitas fontes se baseiam em antigos design de época passada. Os autores acima citados 

(2009) ainda conceituam que tipografia fornece o tom a uma parte do texto e que na escolha 

de uma fonte deve-se considerar se ela é propícia a mensagem e ao seu público. 

Neste sentido, para Cesar (2000, p.164), a partir da tipografia se engloba inumeráveis 

tipos de fontes que podem ser classificada por categorias como: antigo, moderno, com serifa, 

sem serifa, manuscritos e decorativos. Ainda o autor (2009, p.84), afirma que “fonte é o 

conjunto de caracteres de um mesmo estilo (família) em todos os corpos e variações de caixa 

alta e baixa, acentos, pontuações, etc”. 

Porém, Lupton (2009, p.108) afirma que “uma imagem vista sozinha, sem nenhuma 

palavra, fica aberta a interpretações, pois adicionando-se texto a ela, muda todo seu sentido”. 

Ainda, o mesmo autor (2009) exalta que todo texto e imagem de tal maneira aplicada 

condizem de infinitas maneiras, sendo assim podem respeitar ou ignorar os limites de uma 

imagem. Uma vez que o logotipo e a fonte são aplicadas com cores, torna-se importante a 

abordagem destes.  

 

 

 

2.3.2  Estudo da Cor  

 

Como o estudo faz referência às aplicações da imagem da marca Sunset Sessions, a 

qual é gerenciada por profissionais que delinearam estratégias de persuasão com o intuito de 

expandir sua identidade visual realizando eventos de música eletrônica. O projeto faz de sua 

marca, já fixada na cidade, e se utiliza das cores amarelo, vermelho e laranja, conforme já 

citado anteriormente, elementos que o diretor de criação sempre dedica mais atenção 
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utilizando-se da harmonia entre as cores empregadas nas peças gráficas ou em qualquer outro 

elemento visual de divulgação.  

De acordo com Dondis (2000, p.64), “cada uma das cores tem inúmeros significados 

associados e simbólicos. Assim, a cor oferece um vocabulário enorme e de grande utilidade 

para o alfabetismo visual”. Toda cor utilizada no layout e em um elemento principal na 

imagem aplicada, passa a ser uma das formas que o público (interno e externo) vê a empresa, 

pois existem características que comprovam que as cores provocam reações no contexto 

social.  É perante esta afirmativa que se fundamenta a escolha das cores da marca Sunset 

Session, as quais rementem as cores observadas no entardecer. Este momento é um dos 

principais da festa. 

Schmitt e Simonson (2000) acreditam que 

 
[...] quanto mais saturada a cor, maior a sensação de que o objeto está se mexendo. 
Quando mais luminosa a cor, maior a impressão de que o objeto está mais próximo 
do que na verdade está. Matizes em um extremo da luz visível (vermelho, laranja e 
amarelo) tendem a ser percebidos como mais energéticos e descontraídos, enquanto 
os do outro (verde, azul e roxo) parecem mais calmos e introvertidos. Matizes 
diferentes também causam impressões variadas de distância: azul e verde parecem 
mais distantes do que o vermelho, laranja e marrom (Schmitt e Simonson, 2000, 
p.111). 
 

Muitas pessoas costumam deter uma certa importância à combinações, porém, se 

esquecem que, embora seja muitas vezes impossível combinar elementos feitos de materiais 

distintos, podem conseguir resultados diferentes através da harmonia das cores. Dessa 

maneira, a marca deste estudo procura manter este conforto visual em suas aplicações.  

Neste âmbito, Danger (1973, p.22) salienta que “uma harmonia de cores adequada 

poderá, naturalmente, ser elaborada para qualquer cor, inclusive para aquelas que são 

apreciadas pelo público; porém, quando o projeto inclui muitas cores, pode surtir um melhor 

efeito de combinação entre elas”. Assim, as peças gráficas ganham um valor simbólico nas 

combinações com o claro e escuro que se utilizam de critérios de escolhas de cores, a fim de 

obter destaque em suas aplicações de imagens. 

Ainda, outro elemento gráfico a ser estudado é o que se refere a teoria das cores, a 

qual Lupton (2009, p.76) conceitua de duas maneiras, sendo elas: CMYK e RGB. O CMYK 

(ciano, magenta, amarelo, preto), também conhecida como process colors, é um processo 

utilizado somente para impressão digital por impressoras a jato de tinta, a laser ou offset. 

Enquanto que o RGB, é um sistema de cor utilizado somente para desenvolver projetos em 

telas (sites, flyers Web e painel de lad), utilizando combinações entre as cores vermelha, verde 

e azul. 
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Cesar (2000, p.195) associa as cores da seguinte forma; o vermelho transmite a 

sensação de força, energia, ação e emoção; a cor amarelo associa-se, alegria, sol, conforto e 

euforia; e o laranja passa a sensação de prazer, luz e pôr-do-sol. Assim, Lupton (2009), 

considera que “a cor é muda de sentido de uma para outra, carregando diferentes conotações 

em diferentes sociedades”.   

Sendo assim, para Cesar (2000, p.194) o uso das cores e percepção das escala 

cromática são empregadas para estimular, acalmar, afirmar, negar, decidir, curar e, no caso da 

propaganda, vender. Ainda na perspectiva das cores, Ambrose e Harris (2009, p.155), 

afirmam que, a cor acrescenta dinamismo, influência na organização dos elementos em um 

layout, encaminhando o olho de um item a outro, levando assim, o receptor encontrar todas as 

informações que procura obter. 

 

 

 

2.4  AS PEÇAS GRÁFICAS E A FOTOGRAFIA 

 

Desde o início da comunicação, para que haja a mesma, são necessários: o emissor, 

informação ou mensagem, o meio e o receptor (GONTIJO, 2004). Na comunicação vale 

exaltar as peças gráficas, as quais são desenvolvidas por um produtor gráfico, geralmente em 

uma agência de publicidade.  

O resultado final de uma criação de uma peça gráfica é o layout que de acordo 

Ambrose e Harris (2009, p.31), “é o arranjo dos elementos do design em relação ao espaço 

que eles ocupam no esquema geral do projeto”. Já para Sant’Anna (2001, p.173), “o que 

distingue uma publicação de outra é o estilo de paginação”, conceituando assim, layout. Em 

outras palavras, é a maneira de organizar textos e imagens na peça gráfica. 

Diante disso, o objetivo do layout para Ambrose e Harris (2009, p.31) “é apresentar os 

elementos visuais e textuais de uma maneira clara e eficiente ao leitor”. Ou seja, a essência é 

chamar atenção para o ponto exato e guiá-lo da maneira desejada para a informação 

(Sant’Anna, 2001).  

Às vezes a mensagem de uma campanha não é expressa somente através de palavras, 

mas também por elementos visuais (Sampaio,1999). Assim, é importante salientar algumas 

peças de comunicação como o anúncio, o cartaz e o material promocional. 
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Segundo Sampaio (1999, p.235) anúncio é a “peça de comunicação gráfica veiculada 

em jornais, revistas e outros meios de comunicação semelhantes”. Já o cartaz, para o autor 

anteriormente citado (1999, p.235) é uma “peça de comunicação gráfica utilizada das mais 

diversas formas, em muros, paredes, veículos automotores, painéis e no ponto-de-venda”.  

Para Cezar (2000) a vantagem do cartaz é poder misturar formatos e inúmeras cores, 

assim como pode-se ousar na faca de corte especial17. Por fim, o mesmo (1999, p.236) afirma 

que material promocional é “todo gênero de peça de comunicação gráfica (folheto, display, 

catálogo, etc) utilizado como apoio em campanhas de propaganda”.  

Neste viés, de acordo com Sampaio (1999, p.333), deve-se mencionar o folheto como 

uma peça publicitária com uma ou mais folhas. Já folder é um “folheto publicitário 

constituído de uma única folha, com uma ou mais dobras”. Ainda, Sampaio (1999) afirma que 

panfleto possui o mesmo conceito que folheto, porém não possui dobras. De acordo com 

Domingues (2012) flyer é “um impresso simples de carácter informativo ou promocional, 

sendo só uma folha de papel de gramatura pequena para não agravar os custos de expedição.  

Desta maneira, retomando o layout, mencionado anteriormente, é necessária a 

diagramação do mesmo, que segundo Sampaio (1999, p.326) é a “divisão e ordenação do 

espaço de uma página, cartaz ou outra peça gráfica entre imagens e textos”.  Reforçando este 

conceito, Cesar (2000) afirma que diagramação é colocar as coisas em seu devido lugar dentro 

de uma ordem, seja ela simétrica ou assimétrica. O layout permite que o produtor gráfico 

possa visualizar antes de pronto como seu anúncio ficará após impresso. Assim torna-se 

possível analisar a melhor maneira de dispor os elementos no espaço destinado (Sant’Anna, 

1999). 

Nas peças gráficas desenvolvidas para os eventos da Sunset Sessions os elementos 

visuais são organizados em tipografia, formas geométricas, texto e fotografia da atração 

principal. A foto ajuda a ancorar o texto e enfatizar a atração principal. 

Assim, nota-se que os textos não são os únicos no que diz respeito à comunicação e 

expressão, uma vez que, a fotografia também tem um conteúdo a articular. A fotografia pode 

ser apresentada em preto e branco ou em cores, e seu suporte pode ser em papel ou digital. 

Parte-se do princípio que a fotografia não é manipulada, pois retrata fielmente o objeto, sendo 

                                                
17 Faca de corte especial: É o corte realizado com uma faca montados sob um substrato de madeira que será 
fixado na máquina de corte-vinco. Este tipo de corte permite que o impresso tome qualquer forma: redondo, 
oval, triangular etc. 
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esta, uma fotografia-verdade. Assim, a fotografia tornou-se uma ferramenta essencial para as 

artes e a comunicação, pois é uma fonte iconográfica. 

Desta maneira, a fotografia e a publicidade andam juntas, a qual, se aproveita para 

transmitir, disseminar ideias e conceitos através de uma única imagem. A capacidade das 

pessoas definirem o que lhe agrada ou não, o que se identificam ou não, é expresso por 

Valverde (2007, p.278) afirmando que “o gosto estético se refere a uma forma profunda de 

compreensão, a qual, se não pode ser definida como ciência, não pode deixar de ser associada 

a algum tipo de conhecimento”. 

Analisando que a fotografia publicitária visa atingir um determinado público, fazendo 

com que este sinta vontade de consumir determinado produto, a maneira de construir a 

imagem deve afetar o consumidor na recepção da peça publicitária, uma vez que Valverde 

(2007) afirma que 

  
a recepção de uma obra é este modo de apreensão em que estão implicados 
simultaneamente percepção, interpretação e avaliação. A percepção destaca a obra 
do mundo ordinário e acolhe como um mundo próprio, que nos atinge como um 
estímulo sensorial, que provoca efeitos em nosso afeto. A interpretação explora as 
possibilidades abertas pelo fato de que a obra também é capaz de “fazer sentido”, 
mas um sentido em aberto, que precisa ser compreendido por um destinatário para 
acontecer efetivamente. A avaliação julga se a obra efetivamente alcançou o êxito 
neste propósito de “fazer sentido”, através do efeito suscitado pela contemplação de 
sua forma sobre o comportamento do espectador (VALVERDE, 2007, p. 293). 
 

Ou seja, uma peça publicitária sem uma fotografia, pode ter uma interpretação infinita, 

porém, ao ancorá-la com uma imagem, não abre espaço para inúmeras interpretações. Dessa 

maneira, entende-se que a marca é um símbolo, uma imagem que se tem de um produto ou 

serviço que permite diferenciá-lo dos demais. Neste viés, tem-se a imagem e a ilustração que 

também são dois componentes de grande importância para a publicidade. Thilbault-Laulan 

(apud GUZMÁN, 1993) distingue três funções da imagem: a racional, a expressiva e a 

conativa. 

A imagem racional se expressa geralmente mediante esquemas gráficos. Seu objetivo 

é a visualização clara do conteúdo da mensagem. A expressiva, tende a dar a impressão de 

uma certa emoção esse é o seu objetivo, a emoção. E por fim, a conativa, que estabelece 

contato com o receptor.  

     Analisando as funções da imagem, de acordo com Grannell e Folco (2008), 

primeiramente pode-se apontá-la como uma “informação significada”: deve atrair a atenção 

do espectador. A mensagem publicitária é uma “informação marcada”, constituída por um 

código formal apropriado. Em um segundo momento, tem-se a imagem publicitária como 
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uma “informação implicativa”. A “implicação” na imagem está ligada a apresentação dos 

personagens: a “posição frontal” é a mais intimidadora ao observador.  

A posição de “três quartos” é mais próxima do convite do que da intimidação. A força 

implicativa é mais reduzida quando os personagens aparecem de perfil. E por últimos, temos a 

imagem publicitária que constitui uma “informação” predicativa”, sob três formas: mensagens 

de “aparição”, mensagens de “apresentação” e se o objeto participa de uma ação, ele é 

“falado” (qualificação) pelo que o rodeia.  

     Para os autores citados acima (2008), a função de ancoragem é atribuída ao texto. 

Este guia a identificação dos sentidos denotados das imagens e orienta a interpretação da 

mensagem e impede que os sentidos conotados desviem o receptor das intenções do emissor. 

A utilidade da imagem é a compreensão rápida da mensagem, serve para atrair a atenção e as 

imagens podem ser universais (redes sociais, de trânsito...).  

     “A ilustração é uma área ligada a modismos, como muitos outros ramos da 

criatividade” (GRANNELL e FOLCO, 2008, p.40). A ilustração serve para ter uma 

mensagem rapidamente compreendida por todo o tipo de pessoa e ainda, atrair a atenção. 

Também, tem como função, deixar o anúncio mais agradável ao olhar, estimular o desejo de 

compra pelo produto anunciado, engrandecer o mesmo, identificar o produto ou a marca, 

entre outras. 

      A ilustração tem como função/importância o fator de atenção ao anúncio, cria uma 

credibilidade e faz com que a memorabilidade seja instantânea, seja pelo design, 

reconhecimento do formato ou até mesmo pela cor. A imagem serve também não deixar o 

texto extenso (Sant’Anna, 2001).  

      Como ilustração publicitária, pode-se utilizar tanto o desenho como a fotografia e 

para saber qual é a melhor opção deve-se considerar, segundo Grannell e Folco (2008):  

a) O objetivo que se quer alcançar: a fotografia é desejável para persuadir, 

seduzir, imprimir, credibilidade. Já o desenho, é para facilitar a compreensão e memorização 

de detalhes. 

b) O assunto que se quer ilustrar, pois às vezes, a fotografia pode ser a melhor 

escolha, porque assemelha-se à realidade, instiga a sedução, pode provocar sensações pelos 

recursos cênicos. Já o desenho, é utilizado devido a impossibilidade de fotografar o assunto. 

c)  Quanto aos meios de reprodução da peça: a fotografia é em offset, impressão, 

laser, rotogravura. E o desenho, em serigrafia. 
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2.5    O PAPEL DA INTERNET E AS MÍDIAS SOCIAIS 

 

O avanço da internet entre os brasileiros é reconhecido como um dos principais 

fenômenos de mídia, porém, esse crescimento ainda é muito pequeno quanto à participação da 

publicidade nacional. Para que esta situação se reverta, é necessário existir marcas de 

credibilidade, uma vez que as pessoas associam a tradição de uma marca à idoneidade do site 

anunciado. 

A sociedade atual vive um excesso de informações, de imagens e também de 

individualismo (STASIAK E BARICHELLOS, 2011) os quais, juntamente com as 

tecnologias, levam as pessoas a viverem o imediatismo e a quebra das barreiras geográficas. 

Os autores comentam que a migração da palavra para a imagem é uma importante 

representação de como os meios de comunicação norteiam nossa vida social e individual. 

Com este bombardeamento de informações através dos meios de comunicação, a 

sociedade midiatizada acaba por se tornar uma sociedade de consumo, pois as marcas 

passaram a anunciar e, principalmente, a vender no meio online. De acordo com o site Info 

Abril, o Ibope Nielsen Online18 divulgou que o Brasil possui 83,4 mil pessoas conectadas à 

internet. Sendo assim, o site Horizonte MS19 diz que, “segundo o e-bit empresa especialista 

em pesquisas sobre o comércio eletrônico brasileiro, o faturamento através de venda online 

devem chegar à marca 22,5 milhões em 2012”, sendo que, o site ainda ressalta que “o Brasil 

já possui 37,6 milhões de consumidores que realizam compras através de comércios 

eletrônicos”. A internet é, de acordo com o site Coffee Mídia20, o terceiro veículo de maior 

alcance no Brasil ficando atrás somente do rádio e da televisão.  

A "invenção de novas velocidades é o primeiro grau da virtualização" (LÉVY, 1996, 

p. 23), ou seja, Lévy ressalta que ao virtualizar coisas, vários lugares e espaços coexistem e 

não necessitam mais de presenças corpóreas. Ao mesmo tempo que a internet aproxima 

                                                
18  Disponível em:< http://info.abril.com.br/noticias/internet/brasil-tem-83-4-mi-de-pessoas-conectadas-a-
internet-25092012-33.shl>.Acesso em: 03 de novembro 2012. 
19 Disponível em:< o Brasil já possui 37,6 milhões de consumidores que realizam compras através de comércios 
eletrônicos.> Acesso em: 03 de novembro de 2012. 
20 Disponível em: <http:// http://www.coffeemidia.com.br/internet-no-brasil-e-no-mundo-em-2012/>. Acesso em 
:03 de novembro de 2012. 
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pessoas, faz com que milhares de indivíduos conheçam e “andem” pelo mundo todo sem sair 

do lugar. 

Lévy (1996) afirma que:  
contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo  
problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um  
acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de  
resolução: a atualização (Lévy, 1996, p.1 6) 
 
 

Assim, o autor considera o virtual como uma matriz criativa, assumindo lugar do 

significado, o que os desprendem do aqui e agora, ou como este chama, “desterritorializa”. É 

com essa desterritorialização que as marcas propagam seus ideais e disseminam tendências. 

Dessa forma, a Sunset Sessions faz valer-se da força que tem a internet para divulgar 

seus eventos, postar os podcast’s de seus Dj’s residentes, sortear brindes, fotos dos eventos do 

no site, flyers promocionais e aplicações da marca em ações sociais desenvolvida pela marca. 

Esse trabalho é feito sempre buscando proporcionar comodidade ao seu público, como por 

exemplo, através da venda online de ingressos. Ainda, aposta bastante na interatividade com 

seu público através de imagens, fotografias e flyers de seus eventos, sendo importante o 

estudo desta. 

Para Cesar (2001, p.245), a internet transmite interatividade para sua globalização, 

uma vez que as pessoas e as empresas estão conectadas 24 horas por dia, acessando e 

procurando interagir entre si, e ao mesmo tempo, estão falando com o mundo inteiro, estão 

impulsionando o consumidor. Esta conexão constante está diretamente ligada à plataforma 

digital, ou seja, as mídias sociais. 

As mídias sociais têm poder formador de opinião e podem ajudar a construir ou 

destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitária. Assim, deve-se aprender a 

conviver com a ideia de que é impossível se esconder dos amigos, clientes e demais pessoas 

que se motivam a falar da sua empresa ou marca. 

Especificamente analisando o objeto de estudo, a Sunset Sessions, como um serviço 

que busca propagar a cena da música eletrônica na cidade de Santa Maria - RS e região, a 

mesma possui cada vez mais clientes falando sobre o serviço oferecido, elogiando e relatando 

sua experiência através das mídias sociais. A marca utiliza deste meio on-line, sua principal 

ferramenta de publicidade, para divulgar seus eventos e ações, uma vez que a marca possui 

um canal de comunicação no Facebook.  

Safko e Brake (2010) ressaltam que: 
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O facebook é uma plataforma para que os usuários se conectem rapidamente com os 
amigos, familiares, colegas e conhecidos em vários grupos em rede. O facebook 
promove a comunicação entre as diferentes redes sociais por meio de uma interface 
de usuário personalizável e uma variedade de aplicativos compatíveis para 
personalizar mais a experiência. Os usuários criam suas páginas com base em suas 
preferências pessoais; adicionam as pessoas em suas categorias de rede; e 
compartilham eventos, fotos, vídeos ou experiências. (SAFKO E BRAKE 2010, 
p.305). 
 

 Assim, a Sunset Sessions utiliza o Facebook para aplicar a marca em seus conteúdos 

impulsionado através de sua página. Kotler & Keller (2012) afirmam que esta ferramenta 

pode ser utilizada em ambiente de negócios como um método de marketing entre empresas 

para segmentar seu público-alvo utilizando as páginas desta rede social. 
 
As páginas do Facebook oferecem a grupos e marcas uma forma de interagir 
pessoalmente, construir consciência, comunicar e oferecer informações para quem 
tenha algum interesse específico. As empresas usam o Facebook para lançar 
produtos, apresentar vídeos e promoções, fazer upload de imagens, comunicar-se 
com consumidores, ouvir feedback e criar um estilo pessoal (KOTLER & KELLER, 
2012, p.606). 
 
 

Na busca por informações, as mídias sociais são ótimas ferramentas para o marketing 

de conteúdo. De acordo com Torres (2009, p.87), marketing de conteúdo é “uma das 

ferramentas on-line disponíveis para utilização em sua estratégia de marketing”. É importante 

aproveitar a dinâmica já inventada na internet, entre o consumidor e as ferramentas de busca, 

e empregar em seu benefício. Assim a Sunset Sessions se faz valer do uso do Facebook para 

impulsionar e divulgar suas promoções. 

 

 

 

 

2.6    BRINDES:  “P DE PROMOÇÃO” 

 

Desenvolver produtos, constituir canais de distribuição e determinar preços atrativos 

são elementos do composto de marketing que só serão completos se o cliente for comunicado 

(PICKTON; BRODERICK, 2001). A empresa necessita comunicar-se com seus clientes, 

logo, a questão é definir qual é o melhor meio para se comunicar com o seu público, a fim de 

explorar que forma completa o mix de promoção (KOTLER; ARMSTRONG,1998). 

No intuito de que se tenha o desenvolvimento de uma comunicação eficaz, antes do 

processo começar, deve-se definir o público-alvo que se deseja atingir (COBRA, 2009). O 
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mix de promoção é o programa total de comunicações de marketing de uma empresa, o qual 

consiste na combinação de cinco elementos específicos: propaganda, promoção de vendas, 

relação públicas, venda pessoal e marketing direto (KOTLER, 2000). A escolha desses varia 

de acordo com o público que se deseja e o orçamento disponível para a prática. 

A Sunset Sessions utiliza todos os elementos em seu mix de promoção, porém a maior 

plataforma de comunicação da Sunset Sessions com o seu público são as redes sociais, 

principalmente a página do Facebook. A criação de uma página oficial no Facebook 

contribuiu de forma positiva para a divulgação dos eventos e promoções da Sunset Sessions. 

Ainda, a fanpage da marca utiliza o espaço para captar patrocinadores exaltando seu 

alcance e aceitação perante o público, também oferecendo feedback aos mesmos. Assim, ao 

linkar uma marca à outra, a produtora acaba impulsionando ambas imagens de marca, 

conforme imagem 3 abaixo. A produtora tem o hábito de presentear seus consumidores com 

cortesias perante o compartilhando do flyer do evento em todas suas edições realizadas, 

conforme imagem 4; assim como ações beneficentes, conforme imagem 5.  

 

 
Imagem 3 

Fonte: https://www.facebook.com/sunsetsessionsSM/photos/pb.437905126241866.-

2207520000.1415884327./856423071056734/?type=3&theater 
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Imagem 4 

Fonte: Agência Jaamba Criativa 
 
 
 
 
 

 
 

Imagem 5 
Fonte: Agência Jaamba Criativa 
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2 METODOLOGIA  
 

Quanto à metodologia do presente estudo, tem-se como objetivo compreender as 
aplicações e estratégia adotada à divulgação de imagem da marca Sunset Sessions. Este trata-

se de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, em um primeiro momento. Segundo Gil 

(1995), após se definir o método a ser estudado, tem-se a metade do caminho a ser percorrido, 

uma vez que o indivíduo já sabe como chegar até a informação. 

Segundo Ludke e André (1986), para realizar uma pesquisa é preciso requerer um 

confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e 

o conhecimento teórico acumulado a respeito. Para este estudo, primeiramente foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, englobando os layouts em imagem e texto, referindo-se as 

aplicações e estratégia definida à criação da marca Sunset Sessions, e o papel da internet 

diante a marca.  

Gil (2006) afirma que: 
 
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem torna-se particularmente  
importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço (GIL, 2006, p.45).  
 
  

Denzin e Lincoln (2006) afirmam que pesquisa qualitativa é essencialmente um campo 

de investigação e que “envolve o estudo de caso e a coleta de uma variedade de materiais 

empíricos [...] que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos 

indivíduos”. Já para Gil (1999, p. 66) a análise documental é aquela que “materiais ainda não 

receberam um tratamento analítico”. 

Ainda, esta pesquisa é empírica, pois, segundo Maldonado (2006), se organiza como  
 
Um recurso metodológico indispensável para a realização de investigações que 
gerem propostas, estratégias, políticas e saberes teóricos consistentes para a 
transformação das condições e dos modos de produção midiáticos” 
(MALDONADO, 2006, p. 278). 
 
 

Diante disso, o corpus escolhido para a realização dessa pesquisa é compreender qual 

é a estratégia adotada para a divulgação da imagem de marca Sunset Sessions, analisando as 

logomarcas desenvolvidos pela produtora, com base nos principais elementos que configuram 

o layout da marca aplicadas pela produtora, como identidade visual (tipografia e cor da 
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informação), imagem (fotografia ou ilustração, texto e disposição da marca). Ainda, a técnica 

utilizada nesta pesquisa é analise do conteúdo e analises de imagens. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 
 
 

A partir desse capítulo inicia-se as análise das imagens selecionadas. A escolha das 

mesmas foi feita por ordem cronológica, expondo as quatro variações da mesma, assim como 

o primeiro e o último flyer da festa realizado no ano de 2014, a fim de fundamentar a 

pesquisa. 

 

4.1 A EVOLUÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL : Tipografia, Cor, Elementos Gráficos  

 

 
Imagem 6 

Fonte: Agência Jaamba Criativa 
 

No quadro acima a primeira imagem da identidade visual da marca, é composta por 

imagem e tipografia, sendo estas respectivamente nas cores laranja e amarelo, e somente na 

cor amarelo. A mesma foi desenvolvida em junho de 2012, no mesmo período em que o 

projeto foi criado. Conforme já citado, Cesar(2000) exalta que a cor amarela representa e 

enfatiza os momentos de felicidade, sol e euforia; a cor laranja remete à luz, ao pôr do sol. 

Estes sentidos são percebidos e estudados pela marca a fim de que seu público sinta-se 

acolhido e entendido diante do evento. 

O equalizador é utilizado nos dois primeiros logotipos da marca para fazer menção às 

altas e baixas intensidades das diferentes frequências.  A equalização comporta a eliminação 

de ruídos e quaisquer outras falhas para que exista uma harmonização da intensidade do 

som. A diferença de altura entre a barra mais alta e a mais baixa no equalizador, ilustra o som 

mais grave com a menor frequência, e mais agudo com uma frequência maior. Este elemento, 

conforme pode ser identificado acima, a partir da terceira modificação deixou de pertencer à 

marca. 

Ainda na primeira imagem, são encontradas as palavras “Sunset Sessions”, as quais 

formam o nome da empresa em estudo. São palavras de origem inglesa, que traduzidas para o 



 
 
 

 
 

34 

português significam “pôr do sol” e “sensações”. Conforme a proposta da produtora, suas 

festas são realizadas no início da tarde e vão até o início da madrugada, passando pelo 

entardecer, enaltecendo o nome da mesma. Este elemento, a tipografia, é encontrado nas 

quatro versões de identidade, porém, com algumas variações nos tipos. 

 De acordo com Cesar (2009) a tipografia nada mais é do que a forma da escrita. 

Assim sendo, pode-se analisar quer a escrita é sem serifa, possui traços curvados a fonte 

utilizada na criação da mesma, conforme informado pela agência Jaamba Criativa no qual 

responsável pela criação das imagens e logomarca da produtora, a fonte utilizada à marca é 

denominada RbNo2.1 Black. Esta descrição é válida para as três últimas identidades, 

excluindo a primeira, onde sua fonte também é sem serifa e curvada, porém não tem-se 

informação da fonte utilizada. 

A segunda identidade visual foi a primeira a ser apresentada perante o público em seu 

primeiro evento na cidade de Santa Maria – RS. Identifica-se o acréscimo da cor vermelha no 

equalizador, que Cesar (2000) salienta seu significado como sendo a cor de energia e emoção. 

Também percebe-se uma organização visual das barras do equalizador, não deixando o 

conjunto do layout ficar pesado diante dos olhos do público, e sim, deixando-o harmonioso. 

Nas duas primeiras imagem analisadas nota-se o fundo na cor branca, com o objetivo 

de não interferir nas demais cores utilizadas. Ainda, confere-lhe uma certa elegância e 

equilíbrio. 

A terceira imagem a ser analisada aparece se destoando das outras três identidades 

visuais. Nesta, foram eliminadas as cores amarelo, laranja e vermelho, assim como o 

equalizador, conforme informado por um dos idealizadores da produtora Bruno Mezomo 

Socal, o equalizador estava presente na marca inicial para simbolizar na logomarca a essência 

da produtora, música eletrônica, com o passar do tempo para a produtora a aplicação da marca 

com o equalizador era difícil, visto que o equalizador representava a maior parte da logo, 

deixando o nome Sunset Sessions bem reduzido e algumas vezes ilegível em suas aplicações. 

A fonte manteve-se a mesma, cultivando assim, sua principal característica de 

identificação diante do público, mesmo a cor tendo sido alterada para branco, o que 

harmoniza-se melhor ao fundo vermelho escuro texturizado. A partir desta modificação, nota-

se características do minimalismo, o qual limita o número de formas geométricas e cores.  

A quarta e última imagem refere-se a atual identidade da marca mantendo a mesma 

fonte e as características do estilo minimalista. Nota-se que as cores vermelho e  amarelo 

retornaram ao layout, assim como as formas geométricas o que para a produtora os traços do 
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retângulo representam os raios do sol. E o fundo vermelho escuro texturizado é substituído 

pela cor branca enfatizando o nome da marca. 
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4.2 PRIMEIRO FLYER DO EVENTO 
 
 
 

 
 

Imagem 7 
Fonte: Agência Jamba Criativa 

 
A imagem acima apresentada é composta basicamente por uma fotografia, logotipo do 

objeto de estudo e informações do evento. Analisando primeiramente a fotografia, tem-se um 

retrato fiel do pôr do sol em uma praia, fazendo referência à marca. Valverde (2007) reforça a 

ideia de que um anúncio sem fotografia fica vago, podendo ter inúmeros entendimentos. 

Logo, a mesma é importante para ancorara o texto, não permitindo mais de uma interpretação. 

Como segundo elemento, temos o logotipo da marca centralizado na primeira metade 

do retângulo, funcionando também como assinatura. As informações do evento estão em 

destaque dentro de um quadrado laranja a fim de enfatizar suas atrações, local, horário e 

patrocinadores. Os nomes dos Dj’s vem acompanhado da assinatura da casa noturna onde são 

residentes, além das atrações principais obterem destaque no flyer, na cor vermelha e em um 

tamanho de fonte maior dos demais. Vale ressaltar que a cor laranja encontra-se com 

transparência para não interferir na leitura da foto. “Tardes de som e sol”, encontrado em 

destaque no quadrado laranja, é o slogan do evento. 

Outro retângulo com transparência é visualizado no canto superior esquerdo, na 

diagonal, levando em conta que a leitura de um anúncio é feita da esquerda para a direita em 

forma de “Z”, trazendo informações sobre a promoção que estará sendo realizada para o 

público.  

Logo abaixo deste retângulo diagonal encontra-se o endereço digital da marca 

“facebook.com.br/sunsetsessionssm”, uma vez que os flyers é veiculado na plataforma digital 
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e na forma impressa. Este é o primeiro flyer do evento, realizado dia 01 de dezembro de 2012 

na boate Bombai em Santa Maria, conforme se pode observar na descrição do evento na parte 

inferior da peça.  
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4.3 ÚLTIMO FLYER DO EVENTO 
 

 
 

 
 

Imagem 8 
Fonte: 

https://www.facebook.com/sunsetsessionsSM/photos/a.440032832695762.103994.437905126241866/86384655
3647719/?type=1&theater 

 
A última imagem a ser analisada é o flyer mais recente divulgado pela produtora do 

evento, que acontece no dia 06 de dezembro de 2014 na casa noturna Kasarão Arena na 

cidade de Faxinal do Soturno – RS. Nota-se que a estrutura do seu layout mantem-se a 

mesma, uma vez que identificamos novamente a presença dos elementos imagéticos do 

layout, logotipo da marca, fotografia, tipografia e informações do evento. 
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Iniciando a análise pela fotografia novamente, pode-se aferir que a ideia de existir uma 

foto para ancorar o texto permanece, porém, neste flyer, a atração principal do evento tem sua 

imagem divulgada com o propósito do público fazer mais facilmente a associação entre o 

nome e a pessoa assim o publico pode identificar o artista principal. Ainda, encontra-se neste 

layout além do nome do principal artistas, a bandeira de seu país de origem. Quanto ao 

logotipo, este aparece aplicado na foto sem suas cores originais, porém, mantendo sua 

disposição. Seu slogan é encontrado no retângulo que pertence a logo. 

No canto superior esquerdo existe um retângulo amarelo com transparência fazendo 

menção a promoção que será realizada mediante o compartilhamento do webflyer. Na mesma 

linha de leitura, encontra-se o mês e o dia do evento respectivamente, seguindo o modelo de 

escrita dos norte-americanos. 

No centro do flyer encontra-se os nomes dos dj’s que tocam no evento, escritos na cor 

amarela e todos do mesmo tamanho. Porém, os dois primeiros encontram-se em destaque na 

cor amarela, sendo que o primeiro está como mais ênfase, uma vez que sua fonte é maior. A 

assinatura das casas noturnas em que os mesmos tocam encontra-se ao lado direito de seus 

nomes. 

Abaixo se tem informações do evento tais como: horário, local, valor e ponto de venda 

dos ingressos. No rodapé do flyer há o logotipo dos patrocinadores, apoiadores e 

oferecimento. A peça, como um todo, possui fundo texturizado. Por fim, identificamos na 

lateral direita do mesmo, a assinatura da agência Jaamba Criativa, responsável pela criação 

das peças gráficas da produtora Sunset Sesisons. 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A proposta inicial deste estudo consiste em identificar a estratégia adotada para a 

divulgação da imagem da marca da produtora Sunset Sessions.  

Para tanto, foram realizadas análises na identidade visual da produtora. Observou-se 

que houveram mudanças no logotipo e nas suas aplicações durante os dois anos de existência 

da Sunset Sessions na cidade de Santa Maria - RS. Verificou-se que nas alterações detectadas 

apenas a tipografia - sem serifa e curvada - foi mantida como na proposta original, a fim de 

preservar a lembrança da marca e pela facilidade de aplicação.  

No logotipo constou-se que, inicialmente, havia a presença de um equalizador com as 

cores amarelo, laranja e vermelho. No decorrer, este cedeu espaço para as formas geométricas 

do logotipo atual, no qual pode-se identificar o minimalismo na quantidade limitada de traços 

e cores. 

A identidade visual e o nome da marca tem sido aplicada principalmente em flyers e 

na fanpage do Facebook, além do site da produtora, Instagram e rádio. Ainda, pode-se 

afirmar que o Facebook é a sua principal ferramenta on-line de divulgação de eventos e ações, 

além de ser seu elo com o público. 

 Por fim, observa-se neste estudo que a estratégia adotada pela produtora para 

divulgação da imagem de marca tem sido adequada para comunicação com o público-alvo, 

uma vez que este encontra-se constantemente conectado à internet, possibilitando assim a 

expansão da marca Sunset Sessions. 
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